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Воробьев

ОРДЕНОНОСНЫЙ ПРОМКОЛХОЗ

ОЧЕРК

Тоштын Йыл мычкы пароходеш кашшы эдем-  
влӓ Козмодемьянск халашкы лишӹлеммӹ годым 
Йыл кок сирӹштӹ техень картиным ужыныт; 
вургымла велнӹ, Козмодемьянскиштӹ, шӹм кого 
церкӹн макывкывлӓ йӹлгӹжӹнӹт, важ колтен 
шӹндӹшӹ ганьвлӓ шӹнзенӹт; купецвлӓн камен- 
ный томавлӓ кайыныт. Шалахай велнӹжӹ, йылым- 
бал сирӹштӹ,— Коротняк. Пун, лап изи пӧртвлӓ, 
олым левӓшвлӓ дӓ ошма вӓрш вӹлнӹ кок вуян 
церкӹ ылын. Коротняк гӹц кушнӹрӓк завод тру- 
бавлӓ; нинӹ лесопромышленниквлӓн лесопильный 
заводвлӓ ылыныт.

Труйшы халыклан вредный шамым шӹшкӓш, 
мифический йымылан ӹнянӹмӓшӹм шӓрен, боль- 
шырак эксплоатируяш буржуази церкӹм йори 
шӹнден ылын.

Заводвлӓжӹ труйшы народым эксплоатируйма- 
шым раскыдынок пӓлдӹртен шалгенӹт; народын 
вӹрӓн пӱжвӹдшӹм лесопромышленниквлӓ шӹ- 
муреш пынзалыныт,
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Коротнякыштыш незер хресӓньвлӓ, киндӹштӹ 
нигнамат шартял яктеӓт качкаш ситӹдеӓт, со  
шӹргӹ пӓшӓштӹ ровотаенӹт, лесопромышленник- 
влӓн кӹшӓнӹм пӓшӓштӹдон пайдаренӹт, ӹшкежӹ 
пыдыргыжым веле получаенӹт. Кыды-тидӹ хре- 
сӓньвлӓжӹ ямщик пӓшӓшкӹ пижӹнӹт— со кыдалш- 
тыныт. Мам ӹштет? Качкаш, чиӓш семьялӓн 
келеш ылын.

Б1дрӓмӓшвлӓӓт ӹшке турешӹштӹ ровотаенӹт, 
нинӹ тел йӹде Санзара вец кандымы итӹн торго- 
войвлӓн мушьш сортируенӹт, итӹн сукӹм пач- 
кенӹт, муш пыракышты шалгенӹт, ти гишӓн ке- 
чеш 10— 15 копекым вазыктенӹт.

Кӓнгӹж йӹде ӹжӓлӹн кишӹ ошман ныр лаш- 
тыквлӓм капайыкаленӹт. Лач яжонжок 5— 6 хо- 
зяйство веле ти солашты ӹленӹт. Ик лесопромыш- 
ленник дӓ эче ик 3— 4 зажиточный хозяйство 
дӓ поп, дьякон, дьячек. Незер труйшы хресӓнь- 
влӓлӓнжӹ тӹ лелӹ, ясы ӹлӹмӓш гӹц нигнамат 
ытлаш литӹмӹлӓ чучын.

Октябрьский социалистический революци Ко- 
ротняк солашты, цилӓ молы солавлӓштӹш ганьок, 
тошты ӹлӹмӓш куктынзыкым важге сӓрӓл шуэн, 
труйшы халыклан яжо, сусу ӹлӹмӓшӹш кеӓш 
корным кымдан пачын пуэн. Перви эксплоатацим 
олицетворяен шалгыш лесопромышленниквлӓн ле- 
сопильный заводвлӓм, Коротняк территоришты 
ылшы землям, церковный землям, цилӓок труйшы 
хресӓньвлӓлӓн кидӹшкӹштӹ пуэн.

Но, тенге гӹнят, трукӹшток яжо ӹлӹмӓш лин 
кердте. Яжо ӹлӹмӓш ӹштӓш когон кредӓлӓш ке-



леш ылын. Хресӓньвлӓ со эче турешӓн-туреш ӹле- 
нӹт, едок шотдон нырым пайылен, пасна хозяй-  
ствым Биденӹт. Кулаквлӓӓт эче вуйыштым лӱл- 
тедӹлнӹт.

Коротнякыш шӹрерӓкӹнок хала гӹц эдемвлӓ 
толаш дӓ коллективный хозяйство гишӓн агитацим 
видӓш тӹнгӓлӹнӹт. Коллективный хозяйствын 
преимуществыжым доказываенӹт, курымаш нуж- 
дам коллективный хозяйствым организуен веле 
пӹтӓрӓш лиэш манын попенӹт, ти гишӓн попы- 
мы Ленинӹн шаявлӓжӹм ынгылдаренӹт.

Тидӹ 1928 ин ылын. Коротняк солашты икманяр 
незер хресӓнь хозяйство колхозыш ушнаш реше- 
нӹт. Ти колхозын лӹмжӹм „Смена" манын лӹм- 
денӹт.

Кулаквлӓ, попвлӓ, колхозым шӓлӓтӓш манын, 
тамахань манеш-манеш шаявлӓмӓт лыктыныт, кол- 
хозниквлӓм кыце-шон лӹмдӹшӹнӹт гӹнят, кол- 
хозын активиствлӓ нӹнӹ ваштареш пыт кредӓлӹ- 
нӹт, нӹнӹлӓн волям путелыт.

Партийный дӓ советский органвлӓн руковод-  
ствыдон колхоз кечӹнь цаткыдемӹн дӓ кушкын. 
Тагачы кечеш колхозышты 91 хозяйство ылеш. 
Обшественный хозяйство верц пыт шытырланы- 
шы, опытный руководитель, труйшывлӓн депу-  
татвлӓн районный Советӹн депутатшы Ведерни- 
ков Андрей Васильевич „Смена" колхозым руко-  
водя.

Колхозышты ӹнде шукы дӓ кого анзылтымаш- 
влӓ линӹт. Колхозын общественный хозяйство "и 
йӹде кушкеш, цаткыдемеш. Б1нде тиштӹ перви



единоличный хозяйствывлӓштӹ ылшы туле гань 
пӱгӹр дӓ кошкен шӹцшӹ имнивлӓм ат уж, нӹнӹм 
таза, мындыр имнивлӓ вашталтенӹт. Колхозышты 
шагавуйым ат уж, нинӹм цилӓ плугвлӓдон ваш- 
талтымы. Первиш удӹм комдын аражат ак кай, 
тӹдӹм луатик рядӓн удӹм машинӓдон вашталты- 
мы.

Сетинӓ гӹц 5— 6 центнер урожай нӓлмӓш мон- 
далтын. Колхозниквлӓ ошман землямок устойчи- 
вый кого урожай пушы структурный почван зем- 
ляшкӹ сӓртенӹт. Эртӹш кым и лошты колхоз 
18,8 центнер киндӹм каждый гектар гӹц нӓлӹн.

Кого урожай верц кредӓлмӓштӹ основной агро- 
технический мероприятижӹ ти колхӧзын техень 
ылеш: нырым келгӹрӓкӹн кыралмаш, и йӹде тӹ- 
жем возыдон торфым нырышкы лыкмаш, навозы- 
дон удобряймаш. Торф, минеральный удобрени  
тиштӹ основной удобренивлӓ ылыт.

Колхозниквлӓ нинӹлӓн курымешок пумы кол- 
хозный земляштӹш пиш яратат, тӹдӹм цилӓ се- 
мӹнь ухажйваят дӓ, мам тидӹ пуэн кердеш, тӹ- 
дӹ гӹц нӓлӓш пыт кредӓлӹт.

Устойчивый урожай верц кредӓлмӓштӹ Иван 
Петрович Тихонов тӓнгӹн бригадыжы инициато- 
реш шотлалтеш. Тидӹ шергӓкӓн удобреним торф  
гӹц ӹштен.

—  Колхозышты трудым правильно организуяш 
келеш, тӹнӓм нигнамат мадын ат колты, пӓшӓш- 
тӹ дисциплина— основной услови ылеш,— манеш 
Иван Петрович.

Тидӹ пӓшӓм лачок яжон организуен мышта.
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Пӹтӓри, первый бригадышты бригадир ылмы годым- 
жы, со анзыц кен. Вара пачешрӓк кодшы 2-йбри-  
гадым тидӹлӓн пуэнӹт. Тихонов ти бригадымат 
анзыл рядӹшкӹ лыктын.

— Мӹнь агрономический наукым когонок ам 
пӓлӹ, тидӹм веле пӓлем: кого урожайым нӓлӓш 
структурный, лывыргы земля, воздух дӓ шокшы 
келеш. Ти условим почвылан пуаш пыт кредӓлӓш 
келеш,— манын Тихонов тӓнг нопа.

Колхозышкы звенодон пӓшӓ ӹштӹмӓш пыт пы- 
рен шон. 3 бригадышты 1936 и годшен 12 звено 
ровотая. Ведерникова И., Якимова М., Забродина Т., 
Батыгина, Сорокин звеновойвлӓ ылыт. Нинӹ кол- 
хозниквлӓм дӓ колхозницывлӓм пӓшӓшкӹ пыт пи- 
жӹктен мыштат, колхозный трудышкы образцово  
анжат. Тене тел гач 6 тӹжем возы торфым, 2000 
возы навозым, 145 центнер ломыжым, 17 центнер 
кек навозым, 14 тонн минеральный удобреним  
йӓмдӹленӹт дӓ нырышкы лыктыныт.

„Нужда ӹль1Мӓш“, „киндӹ уке“ манмаш ӹнде мон- 
далтын, колхозниквлӓ колхозышты честно пӓшӓм 
ӹштен, трудоденеш шукы киндӹм, оксам, овощьым 
дӓ молым получаят. Петуховын дӓ Сорокинын семь- 
явлӓ 1939 ин 15 центнер рӓдӹ киндӹм получае- 
нӹт. Молыжат чӹдӹмок агыл ровотаен лыкты- 
ныт.

„Смена“ колхозын лесопильный заводшы улы. 
1939 ин нроизводственный программым 138% те-  
мӹмӹ— 821.500 тӓнгӓш продукцим пумы.

61 имни, 4 автомашина, 57 вуй ышкал вольык, 
СТФ улы.



Паровой вӓкш, клуб, радиоузел—теве махань 
культурный учрежденивлӓжӹ. Колхозниквлӓн ци- 
лӓжӹ 7 патефон, 8 велосипед, 9 гармонь улы, 
почти каждый томашток— ыргым машинӓ.

Цилӓн веселӓн, зажиточно дӓ культурно ӹлӓт. 
Сусун пӓшӓм ӹштӓт. Шонгыжы, ӹрвезӹжӹ— ди- 
лӓн иктӹм пыт пӓлӓт; пыт труйыде зажиточный 
ӹлӹмӓшӹм ӹштӓш акли. Седӹндон тиштӹ яла- 
хайлан вӓр уке, цилӓн пыт труят.

75 иӓш колхозница Петухова Дарья Ивановна 
тенге попа:

— Б1лӹмӓш первишет агыл. Цилӓн дружнан ро- 
вотаят, цилӓн улеш шоныт. Мӹнят молодавлӓ 
гӹц ӹнем код. Эртӹш кӓнгӹжӹмӓт итӹнӹм кӹ- 
рӹнӓм, турим лыктынам дӓ молы пӓшӓштӓт рово- 
таенӓм. Б1лӹмӹ дӓ ровотаймы веле шоэш.

„Смена“ колхозын пӓшӓжӹм парти дон прави- 
тельство яжон цененӹт. Колхозым Трудовой Крас- 
ный Знамя ордендон награждаймы. Всесоюзный 
сельскохозяйственный выставкын главный выста- 
вӧчный комитет легковой автомашинӓдон дӓ 10 
тӹжем тӓнгӓ оксадон премируен, колхоз пред- 
седательым, Ведерников Андрей Васильевичым, 
кого ши медальдон награждаен.

Ти кого наградывлӓ паштек колхозниквлӓ эче- 
ӓт пыт пӓшӓшкӹ пижӹнӹт. Шошым удӹмӓшӹм 
тене кӹтӹк срокышты дӓ яжо качествыдон эр- 
тӓрӹмӹ. 7— 8 миллиард пуд киндӹм получаймаш 
гишӓн Сталин вождьын лозунгшым кОлхозниквлӓ 
практически осуществляят, у кого,сӹнгӹмӓшвлӓш- 
кӹ, анзыкыла и йӹде пыт кеӓт.
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Н. Колесников

Ш Ӧ Р Т Н И  К И Д В Л А
Всесоюзный конкурсышты первый премим  

нолучайышы ик актан пьеса.

М адш ы влӓ:
А н т о н  Р ы б а л ь с к и  й—колхозник.
Е к а т е р н н а  Р ы б а л ь е к а я  -тӹ дӹ н  вӓтӹжӹ, колхозы ш -

тыш звеньевой.
С т е п а н  Г у л я е  в —заводын директор.
Ю л ь к а.
Н и к о л а й  К а в у  н —колхозын председатель.
П р о ф е  с с о р .
Сцена; у  п ӧ р т  кӧргӹштӹ воля ксмната. К ого камака уке  

ылгецӹ, ти комната обстановкы ж ы дон халаштышы гань ыл- 
еш . „Анзыл* лыкышты клейонкы дон леведмӹ кого стӧл, 
пӧкенвлӓ, стеньявлӓ сага—скамявлӓ. М ол хӓдӹрвлӓ логӹ ц  
когонок айырлат: яж о буф ет, тӹгӹрӓ н комод. Камака д о-  
ны—цы.ланыштыш хӓдӹрвлӓ, самовар. Ӧлицӓ вел кымда 
окня вашт шукы соты вазал шӹнзӹн. Ик амасажы — сагашы  
кӹдежӹшкӹ, весӹ ж ӹ —пӧртанзыкы.

Ш окшы. Июнь. Праздник кечӹ.
» *♦

(Сценышты—Антон д ӓ  Екатерина. Екатерина—камака доны  
самоварым шӹндӓ, А нтон—тӹдӹн йӹр ,ӓп тӓн л ӓн ӓ“.)

Антон.  К чортывый матери техень ӹлӹмӓшӹм, 
вот ма! К чортывый матери... Тыгыр полдышы-



мат иктӓт ыргалтен пушы уке вет, ӓ? Полдышы- 
мат вет... Ӓнят Антон Рыбальский ӹшкеок полды- 
шымат ӹшлӓнжӹ ыргышашлык? Лнят Антон Ры- 
бальскийлӓн ӹшке делавлӓжӹм цилӓ шуэн колтым- 
ла дӓ ӹдрӓмӓш пӓшӓм кычен шагалмыла? Ӓнят 
Антон Рыбальскийлӓн юбкым, кофтым чиктен 
шӹндӹмлӓ дӓ... дӓ... дӓ весӹ-кымшы? Ма, тошты 
тангата гань, юкымат ат лык вара? Мӹнь тӹнь 
гӹцет ядамыш?

Е к а т е р и н а ,  Тӹнь вет пӓлет— мӹнь самлаш каш- 
тынамыш.

Ант он .  Эхе, тӹнгӓлӓлтеш ӹнде. То тидӹ юкы- 
мат ак лык, то барабан гань, пӹлӹшет шелӓш 
трӱк саслаш тӹнгӓлеш. Ситӓ, манам, вот ма. Кад  
шӹвӓл шӹндем тӹнь вӹкетшӓт дӓ самвлӓ вӹкет- 
шӓт... Ма сӹнзӓэтӹм кӓрен шӹнденӓт, ну?..

Е к а т е р и н а .  Эх, Антон, Антон.
Антон.  Вот-ти тӹлӓт Ӓнтон... {Окня докы каран- 

геш, трубкашкы табакым опта).
Е к а т е р и н а  (тӹдӱг докымиӓ). Кадай тыгыретшӹм, 

полдышым пышкылам.
Антон.  Ам пу. Ак кел. Рыбальскийын вӓтӹжӹ 

махань ылеш—пусть сола хӓлӓ ужыт. {Окням па~ 
чеш. Табакым пижӹктӓ).

Е к а т е р и н а  {самовар докы кеӓ, тылым пижӹктӓ. 
Трубам шагалта. Амасашкы кеӓ, порогышты Лн- 
тон докыла сӓрнӓлеш). Самоварым анжалок. {Аӓк- 
тӹн кеӓ).

Антон (амаса докыла т рӱк сӓрнӓл шагалеш. 
Когон шӹдешкен ш ӹнзӹи.Таманяр секунды юкы- 
мат ак лык, шамакым мон ак керд). Самовар?.,

ш



Самоварым анжалаш манат?.. А вот мӹнь сейчас 
тӹлӓт самоварым анжыктем. {Трубам шуэн кол- 
та, самоварыштыш тылшолышкы вӹдӹм оптал 
шьшдӓ). Вот теве самовар тӹлӓт! Пожалысты! 
{Калпакым роалта, амасашкы кеӓ, Гуляев Степаным 
вӓш лин шагалеш).

1 С т е п а н .  Антон?
V. Антон. Ой, ой, ой... Кӱм вара мӹнь ужам... Сте- 

пан... Степа... Кышец вара тӹнь сӓрнен толынат? 
Дӓ махань важный лин шӹнзӹнӓт. Директор, ей- 
богат,. директор.

' С т е п а н .  А вет директорок и ылам, чучыц.
I Ӓнтон. Мам вара попет, неужели?.. Ну, здорово,
' здорово. Анзыкырак молы кемӓ, шӹнзӹмӓ, давай хы-
; тыры... Кыце вара тӹньӹ?.. Махань мардежнамал
' канден вара?.. {Стӧл сага шӹнаӹт).
I С теп ан ,  Корны кешӹлӓ пыральым. Курортышты

ылынам... Кӓнӓлтӹшӹм, тӧрлӓнӓльӹм. Дӓ вот мӹн- 
геш кешӹлӓ тишкӹ пыралаш тумаен колтышым, 

, тӹньӹм ужылдалаш дӓ знакомый вӓрвлӓм анжа-
лаш молы.

Антон.  Тошты тосетӹм мондыделат, значит? 
Молодец, шумбелкӓ. Тау! А мӹнь вот колхозный 

,  ,  бригадирӹштӹ ровотаем... Пӓлет, строительный
частьышты тоже директор постол ылам. Ясльым 
строем— роша тӹрӹштӹ ужыц вара?

С т е п а н .  Да, ужым. Ровота—яжо, цилӓ правил 
семӹнь ӹштӹмӹ.
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Антон.  Охо1 Антон ӹшке делажым пӓлӓ вет. А 
школым ужыц вара? Тӹдӓт мӹньӹн ровотаэмок. 
Дӓ клубымат мӹньок строенӓм вет.

С т е п а н .  Пӧртетшӹмӓт ӹшкеок строен шӹнденӓт?
Антон.  Мане вара, ӹшкеок. Вот ясльым пӹтӓ- 

рем— момоцам строяш тӹнгӓлӓм. Мӹнь тӹлӓт сек- 
рет шотдон келесӓлӓм— скоро мӹнь гип1ӓнем га- 
зетеш пецӓтлӹмӹ лиэш. Анят эче орденымат 
пуат. Кыце шанет—Антон Рыбальскийлӓн орде- 
ным пуэн кердӹт?

С теп ан .  А малын акли? Если заслуживаенӓт—  
пуат.

Антон.  Ынгылет, шукердӹ агыл мӹнь докем 
Москва гӹц писатель толын ыльы, важный те- 
хень, сӹнзӓлыкан, хотя кӓпшӹдон чӹникӓ, кӹрӹн 
шӹндӹм цӹвӹ постол манаш лиэш.— вМӹнь, ма- 
неш, газет редакци гӹц ылам, кыце ӹлет, мам 
ӹштет—пӓлен нӓлнем“. Ну мӹнь, конечно, тӹдӹ- 
лӓн цилӓ шайышт пушым, лапа вӹлнӹшӹ гань ан- 
жыктышым. Вот ти кидвлӓм ужат, манам? Охо, 
техень кидвлӓм кӹчӓлӓш келеш, манам... Солашты 
ӹлӹмӓштӹнӓ ти кидвлӓэмдон перви мам ӹштен 
кердӓм ылын вара? Землям кыралаш? А кырала- 
шыжы земляжӹ кышты ылын вара? Б1шкӹметӹн 
землянкӓштет? Ну, попем, раз ӹшкӹметӹн зем- 
ляэт уке гӹнь, ӹшкеок ынгылет—батракеш кемӹ- 
лӓ. Но только мӹньӹн характер пиш гордый ыл- 
еш. Охо, Рыбальский тӹхень эдем агыл, пилӓ па- 
чым пыйдымактыл ак кашт. А зато, попем, Антон 
Рыбальский ӹшке гордостьшы гишӓнманяр ясым 
ӹлӹмӓштӹ тырхен... Токет толат— тетявлӓшужен
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Шӹнзӓт, вӓтӹ мӓгӹрӓ, а ӹшкӹмемжӹн, попем, ит 
йӓтлӹ веле, мӹшкӹр вӹлнем ма улы, мӹшкӹр 
кӧргӹштемжӓт седок. А шолвлӓжӹ—той пычвлӓ 
гӹцӓт чистараквлӓ. Только тӹ музыкдон танцуйы- 
мы ак шо. Дӓ кынамжы пиш когон тошна— тыр- 
хенӓт ат керд. Тӹнӓмжӹ ялвлӓм кидӹш нӓлӓт 
дӓ свет мычкы ӹлӹмӓш кӹчӓлӓш кен колтет... 
Зато, манам, Антон Рыбальский кышты-кышты 
только ылте, махань пӓшӓвлӓм толькотыменьде... 
Плотник ылын, каменщик ылын, кровельщик ылын, 
моляр ылын... Ма только ылте... Случайвлӓ 
ылыныт, манам, худанок агыл зарабатывае- 
нӓм. Тӹнӓмжӹ токем толам, ӹдрӓмӓш нӓрӓ- 
теш керӓл сакой подаркавлӓм вӓтӹлӓн кандем, 
ӹшкежӹ галстукым пижӹктен шӹндем... Изиш то- 
нем ӹлӓлтем, уж е ситен колта, шӹнзен ам тырхы. 
Антои Рыбальскийлӓн солашты настоящий дела- 
жы уке гӹнь, мам вара шӹнзӹмлӓ. Ну, эчеӓт ял- 
влӓм кидӹшкӹ... Икӓнӓ токем тольым, а тиштӹ—  
колхоз. Председатель докы пырышым, а тӹдӹжӹ 
мӹлӓм попа: „Ситӓ, манеш, Рыбальский, свет  
мычкы ӹлӹмӓш кӹчӓл кашташет, мӓнмӓн тиштӹ 
у ӹлӹмӓш тӹнгӓлӓлтеш дӓ тӹньӹн кидвлӓлӓне- 
тӓт делавлӓ улы“.— ,Ч то  ж, манам, лиэш провы- 
ен анжаш“. Дӓ тенге вот— провыяльым тидӹмӓт... 
ровотаяш кодым. Мӹньӹн шаяэм писатель пиш 
яратыш, серебрный портсигар гӹц пероскам шыв- 
штен кодыш дӓ кен колтыш. Вот кыцелӓ вет.

Степ ан .  Цилӓ вецок каеш— худанок ат ӹлӹ.
Антон.  Дӓ вет кыце маншаш... конечно, анзыл- 

ныла нужда ак кай, улыдон ӹлем.
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С т е п а н .  А Екатерина Ивановна кыцелӓ вара? 
(Ант он кидшьщон ешянЫдьЫлӓ шалкала). Ма те- 
хень вара?

Анток.  Кид гӹц сӹсӹрген кен... Тома гӹц ук- 
шен, ӧрдӹшкӹлӓ анжа... Копекӓшӹмӓт тонышыдон 
ак интересуйы...

С т е п а н .  А мадон тӹдӹ интересуя ӹне?
Антон.  Ну!.. {Яратыдымла кидшьш шалалтен кол- 

та). Дӓ мам вара мӹкь шӹнзем? Хына корны 
гӹц толын веле, а мӹнь тара-барам колтен шӹн- 
денӓм. Шӹжвӹклӓн басньым ак пукшеп вет.

Стопан .  Тау. Мӹнь вокзалышты пырылальым.
Аитон.  А кышты тӹньӹн багажетшӹ молы?
Ствпа н .  Перегӓш пиштен коденӓм. Мӹнь ветта-  

гачы вадешок Москвашкы лӓктӹн кеем.
Антон.  Ыне Моквашток ӹлет гӹце?
С т е п а н .  Мане, Москвашток.
Антон.  Ыжат, тӹнь кыцелӓ ӹлӓлтет. Кымдан 

ашкылтет, Степан. А ӓштет—Москва ӧлицӓэш 
куэрӹм вӓкшнӓ, ночлежкывлӓштӹ амален каштна..

Ст в па н .  Ашӹндӓрем. Даже „собачий радость" 
манмымат ӓштем.

Антон.  А кыце вара тӹнь директорышкыжы по- 
пазен кердӹнӓт, ӓ?

С т е п а н .  Ти гишӓн кок шамакдон шайышт пуаш 
акли. Вара мӹнь тӹлӓт отчетым пуэм— цилӓ па- 
челӓ-пачелӓок, а кӹзӹтеш нуштӹлӓш келдӓлӓм, ва- 
гонеш пыраканг шӹнзӹнӓм...

Аитон.  Ну ма, ке, ке, директор тӓнг, нуштӹлӓл. 
(Степаным амаса якте провожая). Дӓ вален молы 
ит ке, анжы, тӹштӹ йӓм улы.
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С т в п а н  (амасашты). Пӓлем, ӓштем. Ит тыргыж- 
ланы. (Кеӓ).

Антон (окня вашт анжа). Тӹнь попок! Дирек- 
тор лян шӹнзӹн вет. А вет иквӓреш нарвлӓ вок- 
тен клопым пукшен каштна. Маняр корным сӓр- 
нйлмӹ... Б1нде, небось, Москва мычкы машинӓэш 
кыдалштеш, кафе-ресторанвлӓштӹ качкеш... А 
все-таки Антон Рыбальскийым мондыде. Ышан ӹр- 
везӹ, нимат келесен ам керд, стоя, аккуратный... 
Лапкаш кешӓш— ӓрӓкӓ нӓлӓш... (Комод докы миӓ, 
ящикым пачеш, кӹчӓлеш). Кы дьяволышкы тӹдӹ 
оксажым таен пиштен вӓл? Аха, теве... А тидӹжӹ 
ма вара эче? (Кыловой парсын лендӓ арам лыктеш). 
Шонгы векӹлӓ вӓтӹ ыш гӹц кеӓш тӹнгӓлӹн та- 
ма? Малын техень лентӓжӹ тӹдӹлӓн келеш вара? 
Цӹвӹвлӓлӓн ваштылаш. Тырлай, тидӹ самой тӹ- 
док векӓт... Мӹньӹн подаркаэм. Кынам, кыды ин 
тидӹ ылын вара? (А ш ӹ ндӓр^.

(Ю лька пыра).

Ю ль к а .  Пуры кечӹ лижӹ молы.
Антон.  А-а, Юленька. Пыры, пыры, ит шеклӓнӹ.
Ю лька .  Мӹнь Катерина Ивановна докы толынам.
Антон.  Малын вара, Юленька, мӹнь докемжӹ  

толтелат, ӓ?
Ю л ь к а .  А тырхалма, тӹнь докет Дардиха папа 

пыраш сӧрӹш.
Антон.  Ма-а?
Ю л ь к а .  Тӹдӹ тӹнь гишӓнет страдая: тӹнь тӹ- 

дӹлӓн ужпиш  толкеш толшы кавалер ылат, манеш.
Антон.  Эх, Юленька, Юленька! Техень яжо
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ӹдӹр ылат, ангел гань ылат манаш лиэш, а йӹл- 
метшӹ вӹтиӓн гань. Катерина Ивановнажы ма- 
лын келеш вара тӹлӓт?

Ю л ь к а .  Так... Келеш...
Антон.  Изиш вычалма, сейчас толеш, дӓ колит 

доко, мӹнь мам тӹлӓт шайышт пуэм; эртӹш ваа- 
ны тӹньӹм омынеш ужынам.

Ю ль к а .  Ну?
Антон.  Ынгылет, вуйта мӓ тӹньдонет коктын 

шӹргӹштӹ ылына. Йӹрвӓшнӓ когон кӹжгӹ йӓк- 
тӹвлӓ, пиш кӱкшӹвлӓ... Тӹ йӓктӹвлӓ лоштыжы 
тӹнь мӹнь гӹцем шӹлӹн кыргыжталат,— ӱпет як- 
шаргы, кофтетшӓт якшаргы, ну, чистый тыл са- 
лым гань ылат. Мӹнь— тӹнь паштекет, кычынем, 
значит. Уш юбкы гӹцет хватьышым, анжал кол- 
тышым— тӹнь уке ылат, а кидешем кек пач веле 
киэн кодын. Тӹнь вӓрешет цӓрлӓнгӹ шалгалта. 
Шалга дӓ вуйжым ламая, вот тенге... Анжем—цӓр- 
лӓнгӹн вуйжы— Катерина. Дӓ юкшат тӹдӹнок: 
„Мам вара тӹнь тиштӹ ӹштет?“— манеш.А мӹнь- 
жӹ попем: „Трубкам, кӹчӓлӓм, чОрт пӓлӓ ӓнят,
кышакрак трубкаэм кенвазын“. Тӹшӓкок шылдыр- 
влӓжӹдон вушт, вушт, вушт! севӓл колтыш. 
Дӓ как ваштыл колтыш. А тӹдӹн паштек шӹр- 
гӹ — шӹргӹ хӓлӓ: ха-ха-ха-ха!—онгырешнен кол- 
тыш. Ну, ынгылет, пиш когон лӱдӹш ыльы, 
мӹнь тӧрок шижӹн колтышым. Ма лиэш вара 
техень омын? Кыце шанет?

Ю лька .  Пуреш агыл векӓт. Тагачы тӹньӹм, Ан- 
тон кугуза, вӓтет шиэш векӓт, молы агыл.

прия
дире
Мӹн

Ю<
Ан

тон
Ю1

'  Ан
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Антон.  Ну, ну, ну! Такешӹм понгат... А мӹнь 
тенге шанем—тидӹ корны лишӓшлык кайын. 
Мӹнь вет Москвашкы скеем, мӹньӹм нӓлӓш ик 
приятелем специально толын, главный московский 
директор. Мӹнь тӹштӹ тӹдӹн помощникшӹ лиӓм. 
Мӹнь сагаэм Москвашкы кеет?

Ю ль к а .  А Катерина Ивановнажы?
Антон.  А ма мӹлӓм Катерина Ивановнаэт! Ан- 

тон Рыбальскийлӓн техень келеш гыце?
Ю л ь к а .  А махань ӹне?
Антон.  Антон Рыбальскийлӓн ӹрвезӹ вӓтӹ ке- 

леш, цевер, маншаш гӹнь,— тӹнь ганет.
Ю ль к а .  А ну тӹньӹм!
Антон.  Лентӓм тӹлӓт подарем — келеш? Теве. 

Ужат, махань лентӓ?
Ю ль к а .  Кышты техень лентӓжӹм достаненӓт?
Антсн.  Москвашты. Антон Рыбальскийлӓн осо- 

бый заказдон колтымы... Яжо вет, ӓ? А ну-ка, 
сӓкӓлтен анжемӓ! {Ю лькам элтӓлӓш пут ая, тӹ- 
дӹм лентӓдон вӹдӹлеш.)

Ю л ь к а .  Каранг! Каранг, манам, шонгы чорт! 
(Кредӓлмӓш.)

(Екатерина пыра. Ант он Ю лька дорцын каранг 
колта. ЮлЬка шеклӓнен, лентӓм шӱтӓ. Екатери- 
на юк лыктеок Лнт он докы миӓ, тӹдӹжӹ лӱдӹн, 
шӹнгӹнь цӓкнӓ, пӧртанзыл амасашкыла анжал-ан- 
жал колта).

Ю ль к а .  Ну ма, Антон кугуза,— омынетшӹ палшыш?
АНТОН. Цилӓдӓ вӹкок тьфу! (Кыргыжеш).

17



Ю л ь к а  {Ть1дь\н паштек). Т ю —у...
Е к а т е р и н а .  Ти лентӓм тӹнь кышты монат?
Ю л ь к а .  А ну тӹдӹм! Кечӓлтӹн тӹвеш терве- 

нем— нӓл дӓ нӓл манеш.
Е к а т е р и н а  (пачын шумы камодым ужеш. Цилӓ 

ынгыла). Ну ма, подарен гӹнь, нӓл, нӓл.
Ю ль к а .  Ак кел, ак кел, Катернна Ивановна, мӹ- 

лӓм ак кел... Токет мӹнь мннутеш веле пральым, 
а тнштӹ—тӹдӹ тӹвеш... Кудыло пӓшӓштет иктӓ- 
мам молы палшалташ ак кел вӓл манын тольым.

Е к а т е р и н а .  Тау,Юля, ак кел.
Ю ль к а .  Мӹнь эче тндӹм яднем ыльы: вадеш 

итӹнӹшкӹ вӹдӹм кӹшкенӓ вара?
Е к а т е р и н а .  Хоть ма дӓ келеш. Ыжат, махань 

кукшы нгечӹ шалга.
Ю л ь к а .  Все-такн нктӓ мам ӓнят палшалтышаш?
Е к а т е р и н а .  Уке, ак кел, Юля, ак кел.
Ю л ь к а .  Ну, ак кел гӹнь, мӹнь кешӹм. Праско 

докы келдӓлӓм. (Кыргыжеш.)
Екатерина лентӓм нӓлеш, кидӹштгЛжӰг кормештӹ- 

леш, комод докы миӓ, шукы анжен шалга тӹгӹрӹшкӹ, 
тыржын шӹндӹмӹ лентӓдон лицӓжӹм мӱден шӹн- 
дӓ, мӓгӹрӓ... Степан пыра.)

{Екатерина пырыш эдемӹм ак цаклы. Степан 
тӹдӹ докы олен миӓ. Степан ӹшкӹмжӹн вуӓжым 
ӹрзӓ).

С т е п а н  {пиш ласкон). Ма вара тӹнь, Екатернна 
Ивановна?
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ЕиаТбрИНв (иӰгтШрӓл колта, сӓрнӓл шагалеш. 
Цӱдеен.) Степан?.. Степан Петрович?

С т е п а н .  Самый тӹдок и ылеш. Пуры кечӹ! 
(Здороваят . Екатеринын кидшьш Степан изиш  
кычен дрда.) Ма гишӓн мӓгӹрет вара?

Е к а т е р и н а  [лентӓдон сьгнзӓвӰгдшӰш ӹштӹяеш). 
Такеш... Вӓтӹн сӹнзӓвӹд— вӹд ганьы... Кыце ва- 
ра тӹнь тиш толынат?.. Вот вычыделам ыльы... 
Шӹнзӹмӓ, сейчас чӓйӹм йӱнӓ... Антон толеш...

С т е п а н .  Мӹнь тӹдӹм уж е ужынам... Ну, ӹлӹмӓш 
молы махань вара? Мӹнь шонгем кенӓм—лачок 
вет?

Е к а т е р и н а .  Вашталтынат—ӧлицӓштӹ сагаэт эр- 
тен кемӹ годым пӓлӓшӓт акли. Мӹнь ӹшкежӓт 
совсемок папа лин колтенӓм. Иконыштыш гань 
сӹнзӓвлӓэм велекодыныт. Тошты иконвлӓштӹ тенге 
лиэш—цилӓ лицӓжӹ шапкаланен пӹтӓ, нержӹ, 
тӹрвӹжӹ кышты— нимат ынгылаш акли, а сӹнзӓ- 
влӓжӹ живой ганьвлӓ.

С теп ан .  Сӹнзӓвлӓ гишӓн— тӹнь тӧр келесӹшӹц. 
Тӹньӹн сӹнзӓвлӓэт нигнамат йӧрӹдӹмвлӓ. Д ӓли -  
цӓэтшӓт... такеш ӹшкӹметӹм хает... Мам вуетӹм 
ӹрзет? Тӹгӹрӹшкӹ анжал докой.

Е к а т е р и н а .  Анжашыжат нимат уке, пӓлем... Б1н- 
д е  кышты вара тӹньӹлет?.. Б1дӹрӹм молы нӓ- 
лӹнӓт сӓй?

С т е п а н .  Уке, нӓлтелаы.
Е к а т е р и н а .  Ма вара тӹнь?
С т е п а н .  Дӓ так... Лентӓэтшӹм жӓлӓйӓлмӓ... Ека- 

терина Ивановна, тӹнь совсемок лентӓэтшӹм 
тыржын пӹтӓретӹш...



I

Ё к а т в р и н а .  Лентӓм?.. А тӹнь вет ти лентӓм пӓ- 
лет.

Ст еп а н .  Мӹньӹ? Тырлай, неужели тӹдок самой?
Е к а т е р и н а .  Самой тӹдок... Ӓшӹндӓрем: тӹнь мӹнь 

докем землянкӓшкӹ пырышыц, а мӹньжӹ— шу- 
жен, кижен шӹнзӹнӓм, лыньык шӹнзем, анзылнем 
ӓзӓ мӓгӹрӓ, шӹшер уке... Землянкӓжӹ изи, пӹц- 
кемӹш... „Екатерина Ивановна тиштӹ ӹлӓ?— 
ядыц.— Тӹлӓт марет торцын посылка улы!1,— ма- 
ньыц. Мӹлӓм вӹдӹлмӹ арам кычыктышыц. Мӹнь 
машанышым— окса, сусу лин колтышым, шӱтен  
шушым гӹнь—лентӓ. Пиш когон мӹлӓм ясын 
чучы...

С теп ан .  Попышаш гӹнь, тӹ вӹдӹлмӹ лошты 
мӹнь ӹшкеӓт окса машаненӓм.

Е к а т е р и н а .  Тырлай, кыце тӹнь тидӹм шаненжӹ 
кердӹнӓт? — вет оксаэтшӹ пасна кӹшӓнӹштет 
ылын?

Степ ан .  Кӹшӓнӹштем?.. Ах, да, мане, кӹшӓнӹш- 
тем... Попазышым... Куктыл шӹндӹшӹм... Колышт 
доко, дела эртӹшӹ, но, тӧрок пӧпымла гӹнь, 
оксаэмжӹ уке ылын.

Е к а т е р и н а .  Кыце уке ылын?
Ст еп а н .  Тенгеок—уке ылын. Лентӓ гӹц пасна 

нимаэмӓт уке ыльы. Тӹньжӹ тидӹм ужыцат, мӓ- 
гӹрӓш тӹнгӓльӹц. Мӹнь ынгылышым: тӹлӓт лен- 
тӓ агыл, а сыкыр лаштык келеш ылын. Шум 
кӧргӹштем Антоным шудал шӹндӹшӹм, а ӹшке- 
жӹ шанышым— мам ӹштӹмлӓ манам? Кӹньӹл 
шагалшаш? Лӓктӹн кешӓш? Нимадонат палшыш- 
аш агыл гыце? Силаэм ӹш ситӹ... Ул-уке капи-
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талемжӓт копекйн погымы кӧклы вйц тӓнгӓэм 
веле ылын гӹнь, мадон палшышаш ылын вара? 
„Иктӓ вӹц-лу тӓнгӓм тидӹлӓн пуэм, вуйтаАнтон  
пуаш шӱден— манын шаналтышым. Ну и... пу- 
шым...

Е к а т е р и н а .  Вӹзӹтӹм агыл дӓ лумат агыл, а 
цилӓ коклы вӹц тӓнгӓге пушыц.

Степ ан .  Дӓ вет, тидӹ вот кыце лиӓлтӹн... слу- 
чайность, тӹдӹ мӹньӹн ик пумаТа веле ылын, 
вашталтымы агыл.

Е к а т е р и н а .  Тӹнге гӹнь, тӹнь остатка оксаэтӹм 
пуэнӓтӹш?

С т е п а н .  Дела кого, каниталет веле агыл!
Е к а т е р и н а .  А вет мӹнь тӹ оксадон... Тӹ окса 

агыл ылгецӹ, мӹньжӓт да Сашкемжӓт ӓнят жи- 
вой ана код ыльы... Мӹньжӹ пӓлӹделам... Тӹнь 
махань пуры ылат...

С т е п а н .  Ну, яра. Мам тоштым пыргедмӹлӓ ва- 
ра... Давай лучи чӓйӹм йулдӓлнӓ.

Е к а т е р и н а .  Батюшки, ородыш кенӓм тама. Само- 
варэм гишӓнжӹ воксеок монденӓмӹш. {Самовар 
докы миӓ, ужеш—тьишолышкы вӹд&гм оптал шӹн- 
дӹмӹ). Ну, махань худа шаныш эдем вет— само- 
вар трубашкы вӹдӹм оптал шӹнден.

Ст еп а н .  Антон гыце?
Е к а т е р и н а .  Ку ӹне большыжы. Тӹдӹлӓн само- 

варым анжалаш шудӹшӹм— нӓок теве! Анжен 
шӹнден.

Ст еп а н .  Да... ясырак тӹдӹн сага.
Е к а т е р и н а .  Ясы... Араваштыш ур гань сӓр- 

нӹлӓм... Мӹньӹн звеноэм колхозышты сек лучи

21



ылеш, итйнжй вет такешок ак куш, если яжӧ 
урожайым нӓлнет гӹнь, тӹштӹ пӓшӓ шукы улы. 
Каждый кечӹнь нырышток ылмыла, тоны кӓнӓл- 
тӓшӓт йӓрсӓш веремӓ уке— семья, хозяйство... А 
тӹдӹ ак ынгылы тидӹм. Шукердӹ агыл сасна-игӹ- 
нӓ колыш,— келесӓш намыс гӹнят,— мӹнь сусу  
лим вӓк. Ну, малын мӓлӓннӓ целый кӹтӧм вояш 
келеш вара? Малан керӓл? Эче ма мӓлӓннӓ ак 
ситӹ вара? А тӹдӹлӓн со чӹдӹ дӓ чӹдӹ... Техень  
ылмыжым первирӓк цаклаш акли ыльы. А ӹнде- 
жӹ, как яжо ӹлӹмӓшӹм тотешт анжен,— тӹрвӹ- 
жӹм пырыл колтен.

Степ ан .  Тенге, тенге... А ӹрвезӹвлӓэтшӹ вара 
кыце?

Е к а т е р и и а .  Б1рвезӹвлӓэм боевойвлӓ. Когожы—  
Александр—пограничник; молжы— тиштӹ ылыт, 
палшат, конечно, дӓ вет нӹнӹ тыменьӹт, нӹнӹ- 
нӓт турешӹштӹ делашты улы.

С т е п а и .  Тӹнь гӹцет паснаок, значит, цилӓш- 
тӹнок делавлӓштӹ улы?

Е к а т е р и и а .  Тенге лӓктеш... Кынамжы ти кудыло 
пӓшӓ тӹшкевек ситен шоэш, кидем веле шалал- 
тынем... Дӓ отказен коден кердӓт гыце— ӹжӓл... А 
колхоз пӓшӓ гӹц кодаш эче ӹжӓлрӓк, колхоз гач 
веле вет сотыжымат ужынам. Тыменяшӓт келеш—  
агроном докы каштам, курсвлӓштӹ тыменя^ц.. 
Только мӹнь мондем, толкыдымы ылам... Агро- 
номын шаяжым колштам, а ӹшкежӹ сасна-игӹ- 
влӓ гишӓн шанем, тыргыжланем... Глупый ылам...

С т е п а и .  Вот ма... Кадай запонетӹм...
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Е к а т е р и н а .  Запоным? (Запоным шеклӓнӓлйн пуа.)
Тӹлӓт малын келеш?

С т еп зн .  (Запоным пижӹктӓ). А вот мӓ тӹнь- 
донет коктын сейчас хозяйствыдон занимаяш тӹн- 
гӓлӹнӓ. Мӹнь самоварым шӹндем, а тӹнь стӧл  
вӹлнӹ йӓмдӹлӹ.

(К авун дон Профессор пырат).
К а в у к .  Хозавлӓ, хынавлӓм принимайыда! Шу 

лидӓ! (Степанлан). Хм... Пӓлӹм эдем...
Ст еп а н .  Возможно. Хотя шукердӹ, но ылынам 

тӓ велнӹлӓдӓ. Антон Рыбальский доны хыналенӓм, 
Кривошапка доны батракышты ӹленӓм.

К а в у н .  А-а, ӓшӹндӓрем... Тӹнь тӹнӓм салтак 
шинельдон дӓ морен малахайдон каштат ыльы,

Степ ан .  Тенге.
Кавун.  Мӹнь эче тӹнӓм мыртишкӓ веле ылынам. 

Кавунвлӓн семьям ӓшӹндӓрет?
Степан .  Кавун Миколка?
К а в у н .  Самый тӹдок. Ылын Миколка, а ӹндежӹ 

Николай Михалыч, колхоз председатель... А вот  
тидӹ— мӓ докына центр гӹцтолшы провессор. За-  
нольский тӓнг, знакомыялтда... А вот тидӹ, нро- 
фессор тӓнг, мӓнмӓн героиньына— Катерина Ива- 
новна, а нростанжы Кӹтьӹри кыва... Знакомыялт- 
да... Токо, тьотьы Катя, профессор тӓнг дон мӓ 
участкаэтӹм анжал сӓрнӹшнӓ,

П р о ф е с с с р .  Пиш яжо, Екатерина Ивановна, пиш 
яжо. Мӹнь тӧрок келесем— цӱдейӹшӹм веле. Ке- 
лесӹшӓш гӹнь, итӹнлӓӓт ак чуч, а]прямо стенӓлӓ 
каеш.
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Е к а т е р и н а .  Кыце мыштенӓ, стараенӓ... Шӹнзӹ- 
мӓдӓ, сейчас самовар кӱэш мӧлы.

Кавун.  Махань тиштӹ самовар! Нимахань само- 
варат, Кӹтьӹри кыва, ак кел. Сейчас машинӓ кы- 
дал*толеш дӓ, мӓ агронӧм докы кыдалына, тӹ- 
дӹн доны пырылална, а варажы районыш кыдал- 
на.

Е к а т е р и н а .  Малын?
Кавун.  Аха! Лӱдӹн колтышыц? Нимат уке, ни- 

чего... Профессор тӓнгӹн районный начальствы- 
дон особый хытырымаш лизш. Тӹнь гишӓнет 
пиш интересуят. Тӹньӹн участкаэт особый на- 
блюденишкӹ нӓлӓлтеш, опытно-показательный 
лиэш,— цилӓ область, ӓнят цилӓ Советский Союз  
тӹ участкаэш тыменяш тӹнгӓлеш. Вот кыцелӓ!

Е к а т е р и н а .  Ой, матушки, мам вара тӹштӹжӹ 
тыменьмӹлӓ. Мӹньжӹ неграмотный ыламыш, ӹш- 
кежӓт агрономна доны веле тыменямӹш...

Профес&ор.  Пиш яжон ӹштет. Но тӹнь донетӓт  
тыменяш улы. Да, да, да! Мӹнь тидӹм пыт келе- 
сем. Тӹнь смелый ӹдрӓмӓш ылат, Екатерина Ива- 
новна. Манаш лиэш— новатор ылат! Новатыржат 
эче—айыртемӹн новатор ылат. Тӹнь первый тӹн- 
гӓлӹнӓт перекрестный севым, хотя пӹтӓри андак 
агрономдаат вӓк тӹдӹн пользыжы гишӓн сомне- 
ваялтын.

К а е у н .  Ма лачококшы—лачокок! Но '^йӓмдӹлӓл- 
тӓш келеш, скоро машинӓ толеш.

Е к а т е р и н а .  Сейчас... {Вес кьщежӹн амаса докы 
кеӓ дӓ т рӱк мӹнгеш сӓрнӓлеш.) Ой, уке, мӹнь
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кен ам керд— мӓ тагачы вет итӹнӹшкӹ вӹдӹм 
кӹшкенӓ.

Кавун.  Тӹнь гӹцет паснаок кердӹт. Мӹнь уже  
распоряженим пуэнӓм.

Е к а т е р и и а .  Кыце вара мӹнь гӹцем паснажы?
Кавуи,  Ит тыргыжланы. Мӹнь отвечӓем. Ке, 

нӓрӓйӹ йӹле ӹшкӹметӹм. Тӹньӹм анжыкташ нӓн- 
генӓ.

Е к а т е р и и а .  Амат пӓлӹ, кыце вӓл...
С т е л а и .  Кеок, Екатерина Ивановна. Вет предсе- 

датель тӹлӓт шудӓш.
Кавун.  Правильно. Дисциплиным пӓлет?
Е к а т е р и н а .  Пӓлем. Кеем. (Вес кьгдежӹшкӹ кен 

колта.)

(Антон Рыбальский пыра, Брюк кӹшӓнжӹ гӹц 
ӓрӓкӓ ямдар вуй каеш.)

К а вун .  А вот хозажат толеш.
Р ы б а л ь с к и й .  Шу лидӓ.
Кавун.  Ӹшке, Антон Рыбальский, толын.
П р оф ес сор .  Пиш приятно.
Кавун.  (Лнтонын кӹшӓнжӹм киддон севӓлеш.) 

Эхе, дӓ тидӹн ӓрӓкӓжӹ улыш.
Аитон.  Б1не кыце вара! Кышты хьшавлӓ ылыт, 

тӹштӹ ӓрӓкӓ улы. Дӓ мӓнмӓн тагачы кечӹнӓжӓт 
техень вет... Тагачыжы лиэш.

Кавуи.  Тагачы лиэш. А вот эртӹшӹнжӹ...
Антои. Николай Михалыч... Тӹнӓмжӹ вет мӹнь 

сусу пардон йулдӓльӹм! Мӹнь докем писатель
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тоЛын ыльы— мйнь гишӓнем газетеш пецӓтлӓт... 
Йуӓшӹжӓт мӹнь изиш веле йулдӓлнӓм вет.

К а в у н .  А пел кечӹ прогулым ӹштенӓт... Сроч- 
ный, ударный стройка, манаш лиэш, кеӓ, а тидӹ— 
нӓ вот тӹлӓт. Анжы, Антон кугуза, эчеӓт тенгеок 
лиэш гӹнь,— тӹнь вӓрешет бригадиреш Батько 
Васькам шагалтенӓ.

Аитои (рбиясӓйӓлтеш). Васькам? молокососым?
К а в у и .  А ма, ак керд машанет? (Профессорлан.) 

Васькажы— ученикшӹ. Толкан ӹрвезӹ, тыл гань1 
Кок и Антрн сага ровотаен, а ӹнде анжы веле— 
учительжымат эртӓрӓ.

Антон.  Ну ма, пожалысты. Васькам шагалтыда... 
А только мӹнь тӹдӹн кид лӹвӓлнӹ кашташ ам 
тӹнгӓл, Антон Рыбальский тӹхень эдем агыл. Мӹ- 
ньӹн, брат, кидвлӓэм теве... Анжалда...

К аву и .  Пӓлем, пӓлем, Антон кугуза. Кидшӹ 
ышан дӓ вуйжы пуста.

Аит он .  Кавун тӓнг ӹшке вует верц тӹнь отве-  
чӓйӹ, а йӓл вуйышкы ит касайы, вот ма. Тӹнь 
эче стӧл лӹвӓлнӹ веле каштынат, а Антон Рыбаль- 
ский уж е цилӓ ӹштен мыштышы мастер ылын, 
вот ма. Хоть вот тидӹ гӹц яд— тидӹ московский 
директор ылеш. Кыце Антон Рыбальский рово- 
таен кердеш—тидӹ пӓлӓ. Келесӹ, Степан, кӱ ыл- 
еш Антон Рыбальский. Келесӹ тидӹлӓн...

С т е п а и .  Латнангок, Антон. Ит тӹргештӹл... Вӓ- 
тет гишӓн профессор тӓнг мам попа, лучи колш- 
тал тӹнь.

Аитон.  А мам?
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П р о ф е с с о р .  Тӹньӹн ӹдрӓмӓшет, мӹнь келесӹ- 
нем,— герой ылеш. Тидӹн гань итӹнӹм мӹнь эче 
нигыштат ужтелам, а мӹнь, ӹрвезӹ эдемем, уж е  
нӹллӹ и профессор ылам, мирӹштӹш цилӓ стра- 
навлӓштӹ почти ылынам. Б1дрӓмӓшэт, пӓлӹнет 
гӹнь, Бельгилӓн нерӹм ӹштӹл пуэн. Мане, да, да, 
чорт побери, Бельгилӓн! Б1нгылет вара? Тӹдӹлӓн 
пакыла тыменяш келеш, академишкӹ кемӹлӓ...

А нт зн .  Тырхалай, кыце тенгелӓ академишкӹ? А 
ку вара хозяйствыжым анжаш тӹнгӓлеш?

П р о ф е с с о р ,  Кӱн хозяйствым?
Антон.  Кунӹм эче, конечно, мӹньӹнӹм. Мӹньӹн 

саснавлӓэм улы, ышкалвлӓэм, тунавлӓэм, кек йиш- 
влӓэм кудвичӹ циц...

П р оф е с с ор .  Э-эх, ӹрвезӹ эдем! Тӹньӹн вӓтет 
ученый агроном лиэш, а мӓ тӹдӹн палшымыдон 
итӹн урожайым сӓндӓлӹк кымдыкешнӓ луктӓл- 
нӓ; вот тидӹ, мӹнь манам, хозяйство ылеш.

(Екатерина пыра. Тьгдӹн вӹлнӹ праздничный д  
платье, ӹрвезем кемӹлӓ каеш, шӹргӹвлӓжӹ якшар^ 
ген шӹнзӹнӹт. Рыбальский тӹдӹн вӹкӹ цӱдеен 
анжа.)

Е к а т е р и н а .  Вот мӹнят йӓмдӹ ылам.
Кавун .  Ай-ды Кӹтьӹри кыва! Ну, лачокат—хоть 

кӹзӹток венчӓйӓш веле. Антон кугуза уке ылге- 
цӹ, мӹнь ӹдӹр нӓлтӹмӹ ылам ылгецӹ...

(Газетӹм шӓркӓлӹл, ЮлЬка кыргыж пыра.)
Ю ль к а .  Газета! Анжыда! Лыдта! {Рыбальский 

тӹдӹн кид гӹц гагетӹы роалта.)
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Антон.  Аха, ижӹ.., Кышты сӹнзӓлыкем? (К ӓш ӓн- 
влӓжӹм лопке шиэш.)

Степ а н  Кадемӓ йӓ тишкӹ. {Тӹдӹ гӹи, газетӹм  
нӓлеш. Цилӓн газетӹшкӹ анжат.)

Ю ль к а .  Тиш анжыда! Теве тиштӹ
Ст еп а н .  (лыдеш). „Снимкышты — Рыбальский 

семья качкын шӹнзӓ. Шалахай велнӹ— Е. И. Ры- 
бальская, а покшалныжы— тӹдӹн марыжы“...

Антон.  Кышты? Кышты? Аха... Теве! покшалнок. 
Ух, здорово вет, ӓ? Покшалнок вет... Ужыда? 
Степан, пакыла лыдыма.

Степан.  (лыдеш). „Екатерина Ивановнан лачокок 
кидвлӓжӹ— шӧртни кидвлӓ. Имештӹ тӹдӹн зве- 
нон участокшы гектар гӹд 15 цетнер нӓрӹ итӹн 
мушым нӓлӹн, кӹзӹт 20 цетнер нӓлмӹ верц кре- 
дӓлеш“.

Антон.  Пакылажы? Пакыла лыдьша.
С т е п а н .  Цилӓ.
Антон. Кыце цилӓ?
Ст еп а н .  Тенгеок цилӓ.
Антон.  Тидӹ тенге лин ак керд. Малын мӹнь 

гишӓнемжӹ нимат келесӹмӹ агыл? Кадай, мӹнь 
ӹшкеок анжалам.

Степ ан .  Пожалсты. {Тӹдӹлӓн газетӹм пуа.)
Антон.  Кышты вӓл сӹнзӓлыкем? Аха, теве. {Сӹн- 

зӓлыкышым чиӓ, лыдеш, шӹдешкӓ.)
Ю л ь к а .  Катерина Ивановна! Кӹтьӹри кыва! 

{Тидӹн шӱжӹм элтӓлен шӹндӓ.) Сусужы вет ма- 
хань, ӓ? Ь1нде мӓнмӓн звенона гишӓн Советский 
Союз хӓлӓ пӓлӓт,
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(ӦлицӓштбХ мотор юк шакта, автомобилъ гудок  
сасла.)

Кавун.  Ну-с, кыдалына.
С тепан.  Кӹзӹтеш цевер, Екатерина Ивановна.
Е к а т е р и н а .  Цевер. Ит йӓтлӹ веле... Чӓйӹмӓт 

тӹлӓт шӹм йуктӹ.
С т е п а н .  Ужына эче, Екатерина Ивановна.
Е к а т е р и н а .  {Орьт колта дӓ  шаналта). Яжо ыл- 

нежӹ...
Антон {т рӱк цаклен колта). Шагалай, Кӹтьӹри, 

кышкы вара тӹнь кеет?
Кавун.  А мӓ тӹнь дорцет тидӹм нӓнгенӓ.
Антон.  Тырхалай, кыце тенге— нӓнгенӓ. А ку 

вара ышкалжым молы шывшылеш?
{Екатерина шӹнгьть цӓкнӓлеш. К авун тӹдӹм  

кидшӹ гӹц кыча дӓ пӧртанзыкы шӹкен лыктеш.)
Кавун.  Цилӓ ӹштӹмӹ, цилӓ шотыш нӓлмӹ. Сей- 

час Дардиха папа толеш,— тӹдӹ тиштӹ цилӓ 
анжа. А йыдеш мӓӓт сӓрнэн толына. Кешнӓ, тӓнг- 
влӓ, кешнӓ! {Ант он дон Степан гӹц пасна 
цилӓн кеӓт).

Степ а н  {окня докы кыргыж миӓ). Екатерина 
Ивановна, Москвашкы выставкышкы миэт?

К а в у н ы н  {юкшы). Миӓ. Обязательно кеӓ.
С т е п а н .  Мӹнь докем пыры. Мӹнь адресем ко- 

дем.
Е к а т е р и н а н  (юхшы). Пырем, Степан Петрович, пы- 

рем! Кӹзӹтеш цевер! Тау!
{Автомобильӹн кемӹ юкшы шакта. Ант онат  

окня докы миӓ).
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Антон.  Ужыц вара?
Степ ан .  У ж ы м .
Антон. Кыце вара тидӹ ӹнде получаялтеш— тидӹ 

ӹнде вӓтем ылеш ӓль вӓтем агыл, ӓ?
С т е п а н  (ваштылеш). Ам пӓлӹ. Тӹлӓт большы- 

рак кайшашлык.
Антон.  Хм... А кольыц, профессор мам попыш? 

Бельгим, манеш, эртӓрен, во кыце... Орденым по- 
лучая— попашат уке... А со ку вара? Антон Ры- 
бальский... Мӹнь агыл ылгецӹ—ямеш ылын ти 
ӹдрӓмӓш. Б1нде анжалдок—шӧртни кидвлӓ... Ик 
шамакдон—Рыбальская. Рыбальскийвлӓ ак под- 
качаеп,— вот кыце/

Пӹтӓртӹш.
Руш ла гӹц П. П ерш ут переводеи .



С. Фирсол

шошым
Нырвлӓ воктен шим тамгавлӓ,' 
Тишкӹ шошым толынат. 
Толын шоныт шим караквлӓ, 
Куги вуйшты саслатат.

Кечӹвӓлӹн пӧрт левӓш гӹц 
Патькыш патька тьопке вел. 
Карем воктен туртурвлӓштӹ 
Вӹдшӹ йога турге вел.

Изи пӧртӹш, куги вуйыш 
Вычым тӓнгнӓ толын шон; 
Тӹдӹ шӹнзӹ куги укшеш 
Дӓ мыралтыш пиш яжон.

Шӹнгӹртӹшӹм мӹнь яратем, 
Дӓ яратат йӓлвлӓжӓт.
Тӹдӹ сӓрнӓ шукш постарен, 
Вӹсен кеӓ садывлӓш.

Вет колхознан когосадшы,  
Шукы лиэш олмажат.
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Тӹштӹ шукы вишньовкажы, 
Шукы улы 'шаптыржат.

Скоро нӹнӹ пеледӓлтӹт,—
Сад гӹц лӓкмет акат шо. 
Мукшвлӓ мулӓн шукын лӓктӹт, 
Эх, шошымна пиш яжо1

*
Кечӹнь жаргат уш шӹргӹвлӓ, 
Кек юк веле—музык лач.
Кого нырвлӓ йӹлт ширӹмвлӓ, 
Азым хана партыш гань.

Ныреш Удӹмӹ шӓдӓнгӹ,—  
Лиэш качкаш калацат. 
Кавштавичӹштӹ сескӓвлӓ: 
Морко, ревӹ, кавштажат.

Пӹл нер докы, кушкӹ-кушкӹ, 
Тьыри мырен кузым юк;
Кожла сирӹш кушӹц кешӹ 
Тыртня волкын крилык юк.

Шошым, шошым! Яратымна, 
Пиш вычымна толын шоц. 
Шӧртньӹ кечӹ сотын йыла, 
Сусун анжа йӹрвӓшок.
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А . Ю адароа

ТРАКТОРИСТ ЛИӒМ
Сола шайыц кечӹ лӓктӹ, 
Садвлӓм аяр элтӓлӹш.
Сола вуйыш ашкед лӓктӹм, 
Мардеж мӹньӹм ниӓлтӹш.

Сусун кеем корны мычкы, 
Мӹнь халашкы ашкедӓм,
А кок велнем колхоз ныршты 
Машинӓвлӓ тӹредӹт.

Мӹньӹ кеем трактор курсыш 
Трактористеш тыменяш. 
Тымень тӧлам,— пӓлем шукы, 
Ровотаяш тӹнгӓлӓм.
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Н. Ильяков

ПОВАР
Ти масакла истори, кыдым мӹнь тӓлӓндӓ па- 

кыла шайышт пуаш сӧрем, как раз нырышкы ыр- 
жа тредӓш лӓкмӹ анзыц тӹнгӓлӓлтӹ.

Келесӓш келеш, тӹдӹн тӹнгӓлтӹшӹжӹ проста, 
ик манярак дажевеселӓ ыльы. Тумайыдадоко ӹш- 
кеок: кӓнгӹж ӹрдӹ, тырхыдымы шокшы, а тӹнь 
ти веремӓн юалгы кудышты шӹнзет дӓ йонгата 
шапым цӧвӹрге йӱӓт. Лачок вет худа агыл? Ша- 
нетӓт, тиштӓкен историлӓн шачаш вӓржӓт уке 
лиӓш келнежӹ, но келесем тӓлӓндӓ, как раз ти- 
шецӹн тӹ несчастье тӹнгӓлӓлтӹ.

Пӹтӓриок ӧлицӓ гӹц техень юк шактен кол- 
тыш:

— Иван Матроныч, собраньыш мидӓ!
яАха, шаналтышым, Уздечкин тӓнг собраним 

поктыкта гӹнь, значит, тамаханьы серьезный де- 
ла улы“.

Дӓ ӹдрӓмӓшемлӓн попем:
— Ӓлок, манам, Матрон, ташкалына, ӓнят, ма- 

нам, мӓ гӹцнӓ пасна делажат шагалеш.
Вӓтем кружка шапыжым йун колтымыкы, мӓ 

коктын правленишкӹ ашкеднӓ.
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Мӹнь уж е попышым, тӹ кечӹ пиш когон шок- 
шы ыльы, седӹндон колхозниквлӓ колхоз прав- 
лениэш агыл, а ӧлицӓэш, лаштра пистӹ лӹвӓл- 
нӹш жар сиремеш, погынен шӹнзӹнӹт. Пистӹ 
тӹнгӹштӹжок стӧл шӹнзӓ, стӧл сага ‘пӧкен, а 
пӧкенӹштӹ колхоз председательнӓ Уздечкин тӓнг 
пумагавлӓм шӓргӹлеш.

Теве Уздечкин тӓнг кӹньӹл шагальы, молнам- 
шылажок кужы усывлӓжӹм винтӹлӓ пӹтӹрӓльӹ 
дӓ партизанвлӓм камандываймы юкшыдон попаш 
тӹнгӓльӹ:

— Тӓнгвлӓ,— тӹдӹ попа,— ирлӓ-тагачы мӓ тӓ- 
донда нырышкы ыржа тредӓш лӓктӹн кешӓшлык 
ылына. Пӓшӓ серьезный дӓ пӧчетный. Но мӹнь 
кӹзӹт вот ма гишӓн попалтынем, тӓнгвлӓ...

Уздечкин сиремӹштӹ пӓрдӓлшӹ колхозниквлӓ 
вӹкӹ анжальы дӓ пакыла шаяжым видӓ;

— Тӓ ӹшкеок пӓледӓ, нырыш лӓктӓш мӓ дилӓ 
семӹнь йӓмдӹлӓлтӹннӓ. Машинӓвлӓ тӧрлӹмӹ, 
звеновлӓлӓн инструкцивлӓ пумы, полевой кухня 
дӓ кухняэш продуктывлӓжӓт йӓмдӹлӹмӹ. Ик ша- 
макдон—йӹлт' йӓмдӹ...

Цилӓн сусун йӹрӓт. Мӹнят кӹнервургыдон Ма- 
тронем покажы гӹц тӹкӓлӹн, тӹдӹлӓн пӹжгем:

— Ужат, шергӓкӓнем, цилӓ йӓмдӹ...
— Но,—пакыла Уздечкин попа,— мӓнмӓн иктӹ 

существенный акситӹнӓ улы. Поварна уке, тӓнг- 
влӓ.

— Ах, лачок вет1
— Мам анженнӓ вара?
— Рок каля кемӓ!..
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—  Айырышаш!
— Цецашок айырен шӹндӹшӓш!
— Седӹ веле делажат.
— Кого дела, повар...
Вот тӹнгӓлевӹ—дӓ тӹнгӓлевӹ! Кӱм айыраш? 

Ку обедым йӓмдӹлен мышта? Тиштӹжӹ самой, 
лыдшы тӓнгвлӓ, мӹньӹм шайтанет и локтыльы. 
Кондрашкан Йогорым ӓнят пӓледӓӓт, пашкуде- 
мок ылеш. Седӹ Кондрашкан Иогор кӹньӹл ша- 
гальы дӓ попаш и тӹнгӓльӹ:

—  Вот ма,— манеш,— тӓнгвлӓ, повареш Матрон 
Иваным айырышаш. Иван курымжы шӹргӹ воктен 
поварышты каштын, тӹдӹ ти пӓшӓм вполне сла- 
ен кердеш.

Эчеӓт тӹнгӓл колтевӹ:
— Лачокыш вара!
— Седӹм ӹштӹмлӓ!
— Эдем—хоть куда...
„Хоть кудажы“, кышкевен якте „хоть куда* 

ылам, ам пӓлӹ, но соикток айырашыжы мӹньӹ- 
мок повареш айырен шӹндевӹ. Ничего, попат, 
пукшы, кечеш сто пятдесят сотыйым пиштенӓ. 
Мӹньжӓт варажы тенгелӓ тумаен колтышым: раз 
колхозлан повар керӓл лин колтен, значит, пал- 
шен пуаш келеш. А то трӱкӹштӹ Уздечкин тӓнг 
кыш пырен кеӓ?

Тенгелӓнлӓ, тӓнгвлӓ, мӹнь колхознан поваржы 
лин шӹнзӹм.

Пӹтӓри андак пӓшӓ мӹньӹн ӱ шӹрӹмӹлӓок 
яжон кеш. Шӹнденӓм походный кухняэм ныр тӹ-
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рӹштӹш лидеш дӓ и шолтен-шолтен пукшем. Дӓ  
теве ик кечӹн колхозниквлӓ кол садна гӹц ка- 
расьвлӓм, пижгом ганьывлӓм, кычен толевӹ дӓ 
попат:

— Шолты,— маныт,— Иван Матроныч ухам, что- 
бы йӹлмӹм нелӹн колташ лижӹ!

—  Чтож,— попем,— лиэш, йӹлмӹдӓмӓт нелӹн 
колтедӓ.

И вот, тӓнгвлӓ, мӹньӹ седӹ „йӹлмӹ нелӹн 
колтышашлык" кол леметӹм йӓмдӹлӓш тӹнгӓ- 
льӹм. Шолтем мӹньӹ лемӹм, дӓ кӹлте пидшӹ 
тӓнгвлӓэм вӹкӹ анжем. Пидӹт, талашат, кечӹ 
панежмьшӓт шотыш ак нӓлеп. Уш когон мӹньӹн 
шӱмешем яжӧн чучын колтыш. „Вот, шанем, ро- 
Ботаят, шокшат шокшы агыл, ну, тумаем, Матрон 
Ивандаат тӓ анзылныда долгеш ак код, техень 
кол лемӹм шолтен пуа, кыхеньӹм господавлӓӓт 
перви качтелыт".

Теве кечӹвӓл шоаш веле ыльы, тагыце ӓнят, 
шӹмӓт цаклы, мӹньӹн падем тӹрӹнялт кеш, вид- 
но, шытырланымы лошты ялемдон пад вӓрӓм шы- 
рал колтенӓм. Мам ӹштӓш? Обед качкаш жеп 
шон шагалын, вот-вот будильникем цоргаш тӹн- 
гӓлеш. Шукы тумайыдеок ӱштӹ вӹд ведерӓм хы- 
ватьы дӓ давай лемӹш темӓш. Вет рабочий эдем- 
влӓ, нӹнӹм пел патдон ат пукшы...

Минут-кокты тӓ эртӹш, тӓ уке, теве звеновлӓ 
толыт.

— Ну,— попат,— Иван Матроныч, опты.
— Мӹньӹн тарелкӓшкӓт пиштӓлӓй...
— Делан.,. Карасьшы— сасна-игокыш...
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— Славный уха!
— Лачок йӹлмӹм нелӹн колташ лиэш.
А Матронем токем пӱгӹнӓлят, пӹжгӓ:
— Ну и кердӹнӓт, ӹнде тоннаат тӹлӓт шол- 

тыкташ тӹнгӓлӓм,— манеш.
—  Яра,^— манам,— ӹдрӓмӓш, кыце гӹнят тӹштӹ 

ӹштенӓ, а кӹзӹт кач, шергӓкӓнем, кач...
Качкыт, хвалят, мӹнят качкам, тожы ӹшкӹме- 

мӹм турешем хвалем.". Дӓ тӹнӓмок иктӹ гишӓн 
шеклӓнӓлӓм...

Но тиштӹ нигнамат мондыдымы лиӓлт кол- 
тыш.

Колхозниквлӓ, кечӹвӓл кӓнӓлтӹм паштек кух- 
няэм дорц кен веле шоктевӹ, теве ужам, Уздеч- 
кин имни ганьы токем колталта.

— Тидӹ ма?..— манеш,— Иван Матроныч, тӹньӹ 
кӹрмӓ пӓшӓм сознательно срываяш?..

Мӹнь ӧрӹн колтенӓм, малын вырса, нимат ам 
пӓлӹ.

—  Ма лин,— попем,— Уздечкин тӓнг? Малан те- 
хень шӹдӹм мӹнь вӹкем тӓрвӓтет?

— А тӹ1нь тӹве тьЛшкӹ, нырышкы анжал, горе-  
повар!— вырса.

Нырыш анжалым гӹ1нь— батюшки! Пел эдем- 
жӓт ныреш кодте!.. Кодшывлӓжӓт, кӹлте пидӹ- 
шӹштӹм шуэн-шуэн, пӹтӓри ашкедӹн, варажы 
кыргыжын шӹргӹ1шкь1лӓ колталтат. Мӹ1нь Уздеч- 
кинлӓн тамам ваштареш келесӹ1нем ыльы дӓ, 
шӱмӹштем ак ярым цаклен колтышым, тӹ1штӹ 
кульге веле шактен колтыш.
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— Тырхал,— манам,— мӹнь сейчас...— ӹшкежӹ 
лидӹшкӹ!

Лидӹ гӹц кузымыкем попем:
—• Тиштӹ,— манам,— Уздечкин тӓнг, мӹнь вуй- 

намат ам ыл вет... Тырлай, Уздечкин тӓнг, тӹнь 
кышкы?..

Ужам, Уздечкинемӓт лидӹшкӹлӓ мырыктыш.
А нырышты тӹ веремӓн Матронем ик ӹшкет- 

шок киэн кодын. Кӹлтем элтӓленӓт, пидеш. „Ма 
лин колтыш, тумаем, малын цилӓн шӹргӹш шӹ- 
лӹнӹт? Узнаен анжышаш.“ Матронем докы кеӓш 
манын, кым ашкылым веле ӹштен поспейӹшӹм, 
анжем гӹнь, тӹдӓт тамам шаныкалаш тӹнгӓльӹ. 

Дӓ варажы, йӓл статянок— пӹтӓри ашкедӹн, вара 
кыргыжын—шӹргӹшкӹ колталтыш...

Вадешӹжӹ ӹшкеок пӓледӓ, мӹньӹм вуй гӹц 
ӹш ниӓлтеп. Такеш агыл вет, кӹзӹт халашты, по- 
вар курсышты повареш тыменям.

Седӹхень пӓшӓ, тӓнгвлӓ, повар лиӓш колхозыш- 
ты— кого дела.



К . Федотоа

ТРЕДМАШ
Шокшы вецӹн мардежшӹ 
Выжге веле севӓлеш.
Кечӹ тупым панежеш,
Аяр шокшын семӓлӓ.

Ныр покшалны колхозжы 
Пӓшӓм ӹштӓ иквӓреш; 
Кыткы нӓрӹ народшы 
Шагал кеӓт ик рядеш.

Тӓнгӓштӓрен, талашен, 
Тӹред кеӓт ыржажым. 
Пӓшӓ сусун ӹштӓлтеш; 
Машинӓ юк рӹшкӓлтеш.

Шурным тредеш машинӓ, 
Кӹлтем шиэш машинӓ,— 
Цилӓ вӓре машинӓ, 
Пӓшӓм дружнан ӹштенӓ.
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Н. Суворов

МУЖЕСТВЕННЫИ ТАНКИСТВЛА

Танкьш командир Мухин машинӓжӹм бойыш 
колташ пыт терген. Разрешеним получайымыкы- 
жы ӹшке сухопутный броненосецӹшкӹжӹ пиш 
пӹсӹн пырен кеш. Талашым пардон люкшым чӱч- 
мӹлӓжӹ самынь вуйжым севӓл шӹндӹш, шушыр- 
тыш.

— Бинтӹм!— машинӓ гӹц вуйжым лыктат, сӹ- 
гӹрӓльӹ. Тидӹ шушыргымдон решеним ваштал- 
тымаш гӹц лудӹн, вес танкым колтат машанен.

— Бинтӹм йӹлерӓк!— эчеӓт сӹгӹрӓльӹ,— сейчас 
вуем ялштен шӹндем. Вӹц минутеш веле тырхал- 
да...— ӹшкӹмжӹмӓт дӓ тӓнгвлӓжӹшӓтладнангдар- 
ен. Тӹшӓкок ялштым вуйжыдон машинӓшкӹ пи- 
тӹрнӓлт шӹнзӹ.

— Вперед!— командым пушат, ма-улы'скорость- 
дон танк анзыкыла турге веле кыдальы.

Варшавский шоссен кок монгыржы тыржа пӱ- 
шӓнгӹвлӓ кыргыжмылӓ эртӓт, гусеница кӱэреш 
кучырга, шум когон тӓрвӓнӹш. Корны гӹц мӹн- 
дӹрнӓт агыл ош пӧртвлӓ кайын колтевӹ. Вара 
эче. Тидӹтевеш самой Антополь ылеш. Пичӹвлӓ 
сӹмӹрленвазыныт, кавшта йӹрӓнвлӓ ташкен шӹн-
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дӹмӹ. Палнырак йӹрӓн лошты ик папа охлен  
киӓ, тамам сасла, шумышты ынгылаш акли. Бан- 
дитвлӓ местечкым йӹрвӓш ӓренӹт, защищӓйӹшӹ 
народогвардейцӹвлӓм цилӓ вецӹн лӱлӹт. Юк. 
Шум. Пульывлӓ танк вӹкӹ шолем гань вилӹт.

Танкым ужын колтымыкышты, офицервлӓ лӱ- 
дӹн колтевӹ, К Ы Н 1 К Ы - Ш 0 Н  йӹмӓш тӹнгӓлевӹ, за- 
садыш виэн вазевӹ дӓ вулны юр кӹшкӹмлӓок 
машинӓшкӹ лӱлӓш тӹнгӓлевӹ.

Вурсы танклан тидӹ нимакат агыл, стеняш  
пырсам шӓвӹмӹ шотеш веле. Башня гӹц Лаговский 
рунге веле шелӹштеш, „костенецвлӓм“ панвлӓ- 
лӓн колта. Машинӓ анзыкы дӓ анзыкы кыдалеш.

Панвлӓжӹ—таманяр тӹжем эдем, йӹрвӓш лу- 
дын веле каеш, вӹц эшелон гӹц погыненӹт.

Пульывлӓ шишкат. Свет кайтымы пырак. Анзылт 
ны канававлӓ, йӓмвлӓ, кӱэр аравлӓ, гранатвлӓ 
пыдештӹт.

Тыл. Шӹкш...
Мухин командываен, пулеметдон строчен, Ефи- 

мов рульым пиктӓрен. Офицервлӓ вӹкӹ Лаговский 
Красный Армин „костенецвлӓм" колтен.

— Родина верц, великий Сталин верц, анзыкы!— 
танкышты цилӓштӹн шӱмӹштӹ саслен. Танк ан- 
зыкы дӓ анзыкы кыдалын, пушкан дуло цилӓ вӓре 
виктӓлтен поспеен, гусеница эдемвлӓм ташкен, 
таманяр пулеметвлӓм пӹзӹртен, шӓлӓтен кыда- 
лын.

Теве вычыдымы лин колтыш. Гусеница лӹвӓ- 
лӓнок гранат связка пыдешт кеш. Пульывлӓэш 
маслопровод ыражталты. Машинӓ шагальы, тӓр-
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т вӓнӓш путая, ак керд. Гранатвлӓэш танкын гусен- 
ица кӹрӹн кен.

Офицервлӓ шанымыштым ӹштен кердмӹлӓн 
сусу ылыт, арышла саслат, тишкӹ курныж цуца 
гань погынат.

— Мӓнмӓн!..
— Тӓрвӓнен ак керд!..
Тӹнӓмок вурсы крепость гӹц снаряд мӱгӹрӓлт 

лӓктӹ, пульемет шӓвӓш тӹнгӓльӹ, салым шуды- 
влӓлӓок офицервлӓ вилӹт. Машинӓ докы эче та- 
манярын лишӹлемӹт, цилӓ вец ӓрӓт. Полкын 
нинӹ броневой корпусыш ыдыркалат, ӓнгӹрем- 
шӹлӓок сӓрнӹлӹт, хангавлӓм йӹр оптат, сӓвӹм 
аралат. Нинӹ машинӓ вӹкӹ бензинӹм йӧрен шӹн- 
девӹ дӓ бронеш тылым пижӹктевӹ.

Эчеӓт лулмӓш мӱгӹрӓлтӹ. Пушка снарядым 
„шӹвӓл" лыкты. Танк кӧргӹштӹ смелый юк шак- 
тыш: «Советский родина верц! Сталин верц! 
Ура!“

Тыл салымын кужы йӹлмӹжӹ машинӓ йӹр 
кӹшкӹлӓ сӓрнӹлеш, шелӹквлӓм кӹчӓлэш.

Офицервлӓ шӹргӹ гӹц пум, сӓвӹм эчеӓт нама- 
лыт, танк йӹр аралат, мужественный танкиствлӓм 
тылдон панеж лыкнештӹ. Нӹнӹ люкышкы, баш- 
няшкы экипажлан саслат:

— Сдаялтда, пся крев! Сойток коледӓ!
— Красный Армин боецвлӓ пленӹш ак сдаялтеп!— 

кӧргӹ гӹц ответ шактыш.
■— Лӓктӓ!—офицервлӓ эче саслат, поленӓдон бро- 

ньым лунге шит.
— Мӓ ӹшкӹмнӓн пӧртӹштӹнӓ ылына! Ни ана

43



лӓк, ни ана пырты!—ладнан юквлӓ отвечӓят дӓ 
эчеӓт пулемет врагвлӓлӓн „персӹм" шӓвӓлтӓ.

— Сдаялтда, большевиквлӓ, пся крев!— офицер 
эчеӓт сасла.

—  Большевиквлӓ нигынамат ак сдаеп!— кӧргӹш- 
тӹ Мухин пыт келесӹш. Дӓ раскыдын, смелан 
мощный мыры юк тӓрвӓнӹш:

Вставай проклятьем заклейменны й,
В ес м ир голодн ы х н рабов!
Кипит наш разум  возмущенный  
И смертный бой  вести готов...

Офицервлӓ кыргыжталыт, саслат, шит:
— Лӓктӓ!— эче сӹгӹрӓт.
Эче мыры юк:

Мы наш , ыы новый мир построим...
Сӓвӹ, пу дӓ кукшы хангавлӓ кого тыл салы- 

мым ӹлӹжтевӹ, тӹдӹжӹ мардежеш икӓнӓ-ик мон- 
гырыш вулге лывшалтеш. Луды кӹртни арам 
якшартен ӹрӹктӓ, йылата.

Эчеӓт мыры юк рӹшкӓлтеш:
Это есть наш последний,
И реш ительны й бой!..

Дӓ изин олен тырлаш тӹнгӓльӹ.
Эчеӓт геройвлӓн юкышты шакта.
—  Шулыкан лижӹ Красный Арми!
—  Шу лиштӹ мӓнмӓн единокровный шӱмбелнӓ- 

влӓ!
—  Кужы курыман лижӹ Сталин!.. 
Комсомольский экипажын тидӹ остатка сӹгӹ-

рӓлмӹ юкшӹ ыльы. Вара кӧргӹштӹ викок шӹп
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ли. Тыл салым танк хӓлӓ элтӓлйш... Офицервлӓ 
хайзилӓнен, ваштыл шалгат.

Но шукат ӹш эртӹ, шӹргӹ гӹц могучий совет- 
ский танк кь1дал лӓктӹ, паштекшӹ весӹ, кымшы, 
нӹлӹмшӹ... Йылыш танк доны ваштыл шалгыш 
польский офицервлӓлӓн, лӱдмӹ пардон ӓвӓштӹ 
сӹгӹрен, мӓгӹрӓлӓшӓт вӓрештӹ; нӹнӹм танквлӓ 
гусеницыдон ланзыртевӹ, ташкевӹ, пӹтӓревӹ; 
единокровный шумбелвлӓнӓм панвлӓ гӹи куры- 
меш ытаревӹ.
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Арк. Канюшков

!Л
ТАНКИСТ ЛИАМ

I  1-
Тракторемжӹ тургалтал, 
Колхоз нырым кырал ке. 
Тӹньӹм коден, мӹньӹ пак— 
Красный Армиш шӹжӹм кем.

Трактор тӓнгем, коктын мӓ 
Кырал, ширен каштына.
Мӹнь йратем тӹньӹмӓт,
Но мӹнь шӹнзӓм танкышкы.

Врагшы тишкӹ пыра гӹнь, 
Танкем видем тӹдӹн вӹк, 
Врагым ташкен кеем мӹнь— 
Цӓрен ак керд карем, вӹд...

Танкыш шӹцмем шоэш пиш, 
Трактор тӓнгем, цевер код. 
Мӹнь вӓрешем ӹдӹр тиш 
Руль виктӓрӓш шӹнзеш йок.



Н. Суворов

ИКАНА ИЫДЫМ
Тагачы красноармеец Петров военный прися- 

гым принимайыш. Командовани анзылны, таманяр 
шӱдӹ тӓнгвлӓжӹ анзылны тӹдӹн боевой шамак- 
влӓжӹм раскыдын, кого сусудон дӓ гордостьдон  
лыдын пуш дӓ подписӓйӹш.

Комбат келесӹш: „Поздравляю с принятием
присяги!—маньы, кидшӹм кычыш. Петров сусу  
лин колтыш. Тидӹ шалахай кидшӹдон винтовкы- 
жым, вургымлажыдон комбатын кидшӹм цаткы- 
дын кормештӹш.

Техень торжественный обстановкышты махань 
сусужы, махань честьшӹ дӓ почетшы.

Вет мӓнмӓн пеледшӹ родиналан, коммунистиче- 
ский партилӓн шӱм вашт преданный ылмыжы 
гишӓн торжественный клятвым пуа. Туан сӓндӓ- 
лӹк верц, Сталин вождь верц тидӹ ӹшкӹмжӹм 
жӓлӓйӹдеок таманярат кредӓлеш, керӓл лиэш 
гӹнь, ӹшке ӹлӹмӓшӹжӹм пуа.

Присягым принимаен пӹтӓрӹмӹк, парад ли. 
Командир полка присягым принимайышывлӓм поз- 
дравляйыш. Цилӓ боецӹнок сусу шӱм, гордый 
анжалтыш, здорова кӓп-кӹл. Винтовкым анзык
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виктен шӹнден трибун доцын эртевӹ. Пингӹдӹ! 
дӓ тӧр ташкалмы ял юкышты руштке веле шас- 
тыш. „Да здравствует великий Сталин! Ура!*— 
полковникӹн тянгра юкшы шактыш. Таманяр цӱ- 
дӹн „ура“ мӱгӹрӓлт кеш. Тимогучий „ура“ шар- 
гӹ вашт, ныр гач, мӹндӹр вӓрӹш рӹшкӓл-еш. 
Мӓнмӓн врагвлӓм цӹтӹртӓ, шӹдештӓрӓ, йӓнгӹш- 
тӹм йылатара.

*

Вады. Боецвлӓ кӓнӓт. Шутяланат. Ваштылыт. Бесе- 
ляят. Теве двухрядкын стальной юкшы шакта, ик 
красноармеец чечеткым шодырга, весӹ присядкым 
тӹрген миӓ, кымшы „Лявонихам“ исполняя. Вара 
цилӓ казарма кымдыкеш мыры юк рӹшкӓлт кеш:

Мы войиы не хотим,
Но себя защитим
М алой кровью, могучим ударом ...

Ти мырым цилӓн мыраш тӹнгӓлевӹ. Пакыла 
эче вссӹвлӓмӓт анжыктевӹ....

Тӹ веремӓн Петров караулыш кеш. Присягым 
принимайым лӹмдон почетный вахтым выполняя. 
Аэродромыштыш ностышты шалга. Часовойышты 
эче икӓнӓӓт ылтеӓт, изиш тыргыжланальы. Вет  
пиш когон ответственный пост! Тӹдӹ оролымаш- 
тыжы гараж, самолетвлӓ, бензин баквлӓ дӓ 
складвлӓ ылыт. Петровлан пиш пӹсӹ сӹнзӓн, вӹц- 
кӹж пӹлӹшӓн лимӹлӓ. Тидӹм Петров раскы- 
дын пӓлӓ, караульный уставым яжон тӹшлен лӓк- 
тӹн, комсомолец ылмыжым пӓлдӹртен. Тидӹм
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караульный начальник первый сменешок назна- 
чыш...

12 цӓш йыд. Пост гӹц мӹндӹрнӓт агыл шӹр- 
гӹ амала, кого йӓктӹвлӓ сырлен шалгалтат. Вуж- 
ге шӹкшӹм лыктын, руштке рельсӹм шин, пӹ- 
сӹ поезд эртӹш, кӹртни лентӓ корныжыдон мӹн- 
дӹркӹ кыдальы. Эчеӓт тыр, шӹп...

Петров тылыпым шынгалын, мижгемӹм чиэн, 
подсумкым пижӹктен, противогазым сӓкен, яра- 
тым тӓнг винтовкыжым анзык виктен шӹнденӓт, 
постшы йӹр сӓрнӓ, лымеш ял юкшы кычырт-ко- 
чырт мыра, шагалеш, тусарал йӹрвӓш анжалеш, 
цилӓ пыт колышталеш. Эртӹш веремӓмӓт шанал- 
та.

Яратым Лидажат ышышкыжы пыра. Тӹдӹнча- 
ката кӓпшӹ, цевер лицӓжӹ сӹнзӓэшӹжӹ каймы- 
ла чучеш. Турешӹжӹ попалта: яТуан солаэм, шач- 
мы-кушмы вӓрем!Тӹньгишӓнетсоок мӹнь ӓшӹн- 
дӓрем. Тӓмдӓн тыр пӓшӓдӓм пыт переген шалгем... 
Лида, токет кӹзӹт минем дӓ вӹкет анжалнем, 
тӹньдонет попалтынем, цӹгӓк юкетӹм колыштал- 
нем, шӹмӓ кидетӹм кычалнем"... Ышыжыдон 
тӹшкӹ кеӓ; ӹдӹр тӓнгжӹдон колхоз ныр мыч сӓр- 
нӹлӹт; кужы шӓдӓнгӹ логӹц знакомый вӓрвлӓм 
анжалеш вуйта.

Тӹнӓмок ышышкыжы вес шанымав! пырен кеӓ; 
„Иктӓ диверсант тишкӹ толеш гӹнь, мам ӹштем? 
Пӓлӹмӓн пӓшӓ— кычымыла. Пӹтӓрли предупрежда- 
йымла, а вара вӹкӹжӹ лӱмӹлӓ". Эчеӓт военный при- 
сягын шамаквлӓжӹм, ӹшке клятвыжым ӓшӹндӓрӓ:
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„Мӹнь военный делам добросовестно тыменяш, 
каждый веремӓнок военный дӓ народный имуще- 
ством перегӓш дӓ остатка шӱлӹш якте ӹнаке на- 
родлан, ӹшке Советский Родиналаи дӓ Рабоче- 
Крестьянский правительствылан преданный лиӓш 
ӹняндӓрем".

Техень обязательствым пуэн Петроват. Ти обя- 
зательствыжым выполняяш йӓмдӹ ылеш.

Пӹцкемӹшӹштӹ тама ара кайын колтыш... 
Анжа— тӓрвӓнӹлеш. Ик пӱшӓнгӹ сага шагалеш, 
весӹ сага йӹмӓ, аэродром докыла лишӹлемеш, 
Петровын шӱм кӧргӹжӓт ӹрен кеш. Склад тоныш 
лаксакеш виӓлт вазы, винтовкыжым виктен шӹн- 
дӹшӓт, тусарен анжа. Теве шӱдӹ метр нӓрӹ ве- 
ле кодмыкы^— „Руки вверх!“— манын сӹгӹрӓл кол- 
тыш. Тӹнӓмок тама лелӹ, пышкыды кӓпшӹм 
темдӓл шӹндӹш дӓ шинель шӱшкӹжӹ кечӓлтьг. 
Анзылныжы кок эдемӹм, ечӹдон токыжы пӹсӹн 
толшывлӓм, ужын колтыш. „Мӹньӹм пуштнеш- 
тӹ, но нинӹлӓн живой ам сдаялт!"— шӹдӹн ша- 
налтышат, пылвуй вӹкӹ кӹньӹльӹ, вӹлнӹшӹ ле- 
лӹцӹм прикладдон севӓл колтыш дӓ штыкшы- 
дон шырал шуш... Лӱдӹшлӓ урмыжмаш шактыш, 
диверсантын пижӹ шӓргӓлтӹ. Тӹнӓмок лишкӹжӹ 
мишӹ эдем вӹкӹ винтовкыжым целялтӹшӓт, тыр 
йыдын лӱмӹ юк мӱгӹрӓлтӹ.

Караульный пӧрт гӹц толшы караульный нача- 
льник дӓ эче кок часовой толмашеш Петровкок- 
шы гӓнӓ лӱш. Нӹнӹ мимӓшеш Петровшат шушыр 
киэн, сагажы кужы мижӓн луды пи, палнырак 
ыжга пиджӓкӓн, ош млахаян, пӱштӹр тупан кок
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эдем пӹтӹрнӓлт вазыныт. Иктӹжӹ тӓрвӓнӹдеок 
киӓ, весӹжӹ эче ӹнгӹрӓ...

Ӓрняштӹ Петров тӧрлӓнен. Тидӹн геройствыжы 
гишӓн цилӓ часть пӓлен. Санчасть гӹц лӓкмӹкӹ- 
жӹ тӧрок частьын командир токыжы шӱдӹш. 
Петров мимӹкӹ, майор приказ гӹц тенге лыдын 
пуш: „Боевой задачым выполняйымашты муже- 
ствым дӓ геройствым анжыктымы гишӓн частьын 
командовани красноармеец Петровлан благодар- 
ностьым объявляя дӓ высший командовани анзыл- 
ны награждаяш ходатайствуя“.

— Поздравляем,— майор маньы дӓ кидшӹм пуш.
— Народлан служем!— гордо вуйжым лӱлтӓлӹн, 

Петров раскыдын келесӹш.
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/ / .  Американов

ШӰМБЕЛВЛА
Щӹргӹм пӹрден ош тӹтӹрӓ, 
Йой враг ванжен тӹшецӹн. 
Границӓэш, пиш мӹндӹрӓн 
Тӹдӹ пуштын боецӹм.

Тӹдӹн тӓнгвлӓ сирен кӧлтат 
Ик колхозыш сирмӓшӹм: 
„Эргет пиш геройски колен, 
Шалген пыт границӓштӹ".

Почта толмык, тӹдӹм колын, 
Пиш мӓгӹрен ӓвӓжӹ: 
„Шергӓкӓнем, милый Коля!.. 
Честно шалген пӓшӓштӹ"...

Дӓ тӹнӓм шоляжы Павел 
Тенге попен ӓвӓлӓн:
„Б1зӓм верц мӓгӹрӓш ак кел, 
Мӹнь вашталтем ӹзӓмӹм.

Сирен колтем мӹнь сирмӓшӹм 
Москвашкы наркомлан.
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ноа Коля вӓреш, границӓэш, 
Мӹнь шагалам оролаш“.

Шоля кеен границӓшкӹ, 
Кидеш кычен винтовкым, 
Дӓ ӹзӓжӹм ӓшӹндӓрен, 
Пыт перегӓ Родиным.
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В, Эшмеев.

КРАСНЫИ ФЛОТЫШ
Шӹжӹ тӹлзӹн, цевер кечӹн, 
Призывышкы мӹньӹ тольым. 

Сусун лӓктӹм мӹнь тӹшецӹн — 
Шум ӹвӹртӹш шаям кольым:

„Красный флотыш ярет тӹньӹ, 
Тӹнь моряк здоровый лиӓт“.
Ти шаяжым колын, мӹньӹ 
Комиссарлан пушым кидем.

Сары шӹжӹн, яжо кечӹн, 
Мӹньӹм сола провожайыш. 
Б1дӹр тӓнгем мардеж семӹнь 
Носовикшьш выльгыжтарыш.

А кӹзӹтшӹ, пиш мӹндӹрнӹ, 
Дальномерщик мӹньӹ линӓм. 
Акат кай тангыжын тӹржӹ, 
Вӹдшӹ веле мадеш шилӓ.

Родинанам пыт перегӓш 
Сталин вождьна мӓнмӓм тымда.
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Враглан агыл нерӹм керӓш,— 
Красный флотна пиш цаткыды.

Пиш мӹндӹрцӹн врагвлӓм ужын, 
Залпдон нӹньш шӓвӹктенӓ. 
Цельӹш тӧрок яжон чучын, 
Врагвлӓм лывшен мӓ колтенӓ.

Родиналан мӓ служенӓ,
Труйыш халыклан—народлан. 
Шке странанам перегенӓ,— 
Мирӹм, счастьем дӓ свободам.
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С. Соколов

САМОЛЕТ

Аэродромышты  
Шӹнзӓ самолет. 
Шӹнзеш кабинышкы 
Мужестван пилот.

Вурс самолетышты 
Турга моторжат,
Соты пӹлгомышкы 
Вӹсен куза пак.

Ппш кымда йонгышты 
Мадеш вурсы кек, 
Кыловой сотышты 
Каеш тьолге вел.

Родпна кымдыкеш 
Шукы самолет. 
Родпнам пыт анжа 
Мужестван пплот.
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А. Дааыдоа

ЙЫЛ ВӸЛНӸШ СЛУЧАЙ
Ноябрь тӹлзӹ пелеӓт эртен кеен. Йӹрвӓш шӹ- 

жӹ. Пӧлгомым ирокок луды цӹреӓн начкы пӹл- 
влӓ леведӹнӹт, тӹ пӹл гӹц тавыкын-тавыкын 
слягӓ вилеш. Кушӹц валышы лымвлӓ шулдӓкӓн 
ваткы тавык гань рок вӹкӹ вазыт дӓ тӹшӓкенок 
шылен кеӓт. Кечӹвӓл монгыр гӹцлӓ кашкы мар- 
деж урмыжын, шишкен ӹфӹлӓ. Пасна шалгышы 
ӱэвлӓн остатка ӹлӹштӓшвлӓм кӹрӹн, жӓлӓйдеок  
начкы лым ярелӓ ляврӓн рок вӹкӹ шин валта^

Йыл гач кемӓштӹжӹ кашкы мардежет Йыл 
вӹдӹмӓт тӓрвӓтӓ. Ош нерӓн коэвлӓ сир вӹкӹ 
шӹдӹн тӹргӓт, ош?лаан ярыш миэн сепнен, мӹн- 
геш шӹрнен валат.

Сир тӹр гӹц ик лу ашкылаш вӓрӹштӹ тылым 
олтымы. Начкы укшвлӓ пӓнгӹт веле. Кошкен 
шомы семӹнь ӹлӹж кеӓт дӓ, пыдештӓлтӹт веле, 
йылат. Тылипвлӓ ошма вӹкӹ шож шӹрӓшлӓок ви- 
лӹт.

Тыл сага кым пӱэргӹ дӓ кым ӹдрӓмӓш шӹн- 
зӓт. Йыл гач ванжаш манын, нӹнӹ тишкӹ эче 
сотеммешкӓт толыныт. Но мардеж ак цӓрнӹ, 
коэвлӓ соок лывшатат, перевоз ак ровотайы.
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Тыл сага шӹнзӹшӹ эдемвлӓ Йыл вес сирӹшкц 
шӹренок анжалыт. Вычымаштышты пуэргӹвлӓжӧ 
тавакым шывшыт, кловоялгы валган тавак шӹк- 
шӹм нелӹт, вара лыктьш колтат, ӹдрӓмӓшвлӓжа 
„манеш-манешӹм“ тӹнгӓл шӹнденӹт.

— Эргь1м ӹштенӓм,— лачака шӹргӓн,кымлы иӓщ 
кытла, якшар дӹреӓн ӹдрӓмӓш сусун пелештӹщ, 
Тӹдӹн сӹнзӓвлӓжӹ шим шаптыр гань шимӹвлӓ, су. 
сун анжат, тьӹлгӹжӹт веле.— Хытыр техень це- 
вер ьфвезӹ. Здо-о-ро-вый! Луатнӹл кӹрвенгӓн!..

Сагажы шӹнзӹшӹ ӹдрӓмӓш кидшӹмӓт шӓрӓл- 
тен колтыш, кымшы ӹдрӓмӓш докыла сӓрнӓлят, 
пелештӹш:

— Колында вара?.. Васюкет Марьядон айырле- 
нӹт вет.

— Да, неушты?
— Вот уж ӓрня шоэш.
— Шукок ӹш ӹлеп...
— Хыть кым и гуляялевӹ.
— Тӹдӹн характержы вуйта...
— Крокодилын ганьок, манытыш,— вычыдым- 

лаок Малов Илья шая лошкы пырыш. Кӹньӹл 
шагальы, ваткан ялашыжы вӹлец тавакломыжым 
пачкалтыш, пӹлгомышкыла анжальы, шим ус- 
влӓжӹм пӹтӹрӓльӹ дӓ тумаймыжым анжыкташ 
манын, ӧпкӓлен пелештӹш:

— Йгечӹжӓт, шӹжӹ мычкок нималанат ак 
яры... То мардеж, то юр... Пӓшӓмӓт ӹштӹмӹ ак 
шо!

— Да, ӹнде уж тӹнӓрӹм ат ровотаял...— манын, 
тӹдӹн паштек шим пандашан, тӹхеньок ватный
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ялащан дӓ фуфайкан кужы эдем, Шишкин, пелеш- 
тӹш:

— Кӹлмӹктьшӹкӹ парым пуэнӓ, лымым коэнӓ! 
д кӹзӹт шӹргӹштӹжӓт тылым веле олтен шӹн-
з ӹ м л ӓ .

. Малов тылышкы укшвлӓм шушат, тӹ вӓрешӹ- 
5К0 К шӹнзӹ. Изиш лимӹкӹ тыл когон ӹлӹжкеш. 
Йдрӓмӓшвлӓ, выргемӹштӹм, лицӓштӹм тыл гӹц 
переген, йыл сир докыларак карангевӹ.

' — Тенге ак яры, тӓнгвлӓ!—маньы шим шине-
лӓн, кок якорь значокан картузым вуешӹшӹ чи- 
шӹ, кымлы иӓш кытла пӱэргӹ,— Шинельӹм дӓ 
ялашымат тенге когертен колташ лиэш...

— Ӓнят эче весӹм иктӓ-мам?..— тӹдӹн вӹкӹ 
анжалтеок, ӹшке турешӹжӹ Малов нелештӹш, 
эче икманяр сӓвӹм тылыш пиштӹшӓт, тӹхень 
юкдонок пелештӹш:

— Кӓп шокшым ярата...— ик минут нӓр юк лык- 
теок шӹнзӓлӓлят, маньы,—-вот Йыл гач ванжымы- 
на годым ӓнят ти тылнам ӓшӹндӓрӓш вӓреш- 
теш...

— Ӓль когонок цӹтӹрӓш вӓрештеш машанет?—  
шинелӓн пӱэргӹ пелештӹш.— Мӓ цилӓн шонгок 
ана ыл... вӹрнӓ мӓнмӓн шокшы, лӱдӓшок уке...—  
тӹдӹ шаяжым ӹш пӹтӓрӹ, портсигарым лыктат, 
тавакым шывшаш тӹнгӓльӹ.

— Кечӹвӓл щоэш веле, а пыш со ак тол!—ик 
ӹдрӓмӓш, лачака лицӓн, юкын пелештӹш.

— Вот изиш тырлалжыш, вара пышат толеш...—  
иктӹн вӹкӓт анжыдеок Малов пелештӹш дӓ
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ти ӹдрӓмӓш докыла сӓрнӓлят, тӹдӹн ӹнгӹжӓ вӹ-
лецӹнжӹ семӓлен, шутяла пелештӹш:

— А тӹнь, яратымем, тиштӹ изиш хыналалма. 
Шӹренок ат толыш... Б1ндежӹ уж телӹм веле 
толат в е т . . Мам талашет... Йыл вӹк анжалыма...

— Б1шке эргем Йылет гӹц шергӹрӓк сӓй!
— Изи векӓт?— койыралын яды Малов.
— Цӹзӹм качкеш.
— Тоты вот... А мӹнь шаналтенӓм ыльы...
— Соок тӹнь—^шаналтылат!..— пелештӹш ӹдрӓ- 

мӓш,— вот тӓмдӓм мӓ вӓрешнӓ шагалтышаш ылне- 
жӹ!

Малов сӹнзӓвлӓжӹм йӹрӹктӓлӹн келесӹш:
— А ма вара?.. Мӓнмӓмӓт лиэш... Мӹнь амат 

охлалты ылнежӹ.
—  Пӱэргӹвлӓ цилӓнӓт ик ганьок ылыт!— манын, 

лачака лицӓн ӹдрӓмӓш пелештӹш дӓ Йыл вес 
сирӹшкӹлӓ туран анжаш тӹнгӓльӹ.

Ти веремӓн Иыл тӹр гӹц, вычен шӹнзӹшӹвлӓ 
гӹц ӧрдӹштӹрӓк ылшы ошма сир гӹц изи пыш 
айырлыш дӓ вычышывлӓ докыла лишемӓш тьш- 
гӓльӹ. Пышышты аяреш чичӓлгӹшӹ лицӓн эдем 
шӹнзӓ. Тӹдӹ вешлӓвлӓдон пыт ыдыра, пышым 
коэвлӓ ваштареш виктӓрӓ, коэвлӓжӹ пыш нер 
лӹвӓкӹ лывшалтарен, пышым луктӓл колтат дӓ 
пыш тервӹ гӹц ӧрдӹшкӹлӓ вӹдӹм шӓвӹктӓт; пыш- 
лан^ толаш ӓптӹртӓт.

— Ну, вот пышнаат тольы,—вычышывлӓ логӹц 
тӓгу иктӹт пелештӹш. Цилӓн Йыл тӹрӹшкӹлӓ 
анжаш тӹнгӓлевӹ, а лачака лицӓн ӹдрӓмӓш сусун 
йӹрӓлтӹш.
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— Пышыжы толеш...— Малов сага шӹнзӹшӹ 
Григорий пелештӹш.— Тишкӹжӹ толеш, а вот 
вес сирӹшкӹжӹ кыце ванженӓ, незнай?

— Тӹньжӹ вӓток ат ылыш!—мыскылалын, Илья 
тӹдӹлӓн келесӹш.

— Коэвлӓжӹ пишок мадытӹшкӓлӓ,— маньы Гри- 
горий.

— Лӱдӹш агыл! Цилӓн вес сирӹш здорова дӓ 
живойвлӓок ванжен линӓ!

— Тенгеок вӓл? Пышым тӹве кыце йӧркӓлӓ... 
А мӓжӹ чӹдӹнок ана ыл!..

— Керек шукын ылына!— пелештӹш Илья - дӓ 
осводовец Вагин вӹкӹ анжалын, шутян пелеш- 
тӹш:

— Тевеш, „Осводат“ сагана лиэш... Валаш тӹн- 
гӓлмӹкӹнӓ, тидӹ сек пӹтӓриок— вӹд пындашкы- 
жы!..

Вагин изиш шеклӓнӓльӹ, ваштареш пелештӹш;
— Тенгеӓт лиӓлт кердеш.— Изиш тумаялят, эче  

ӹняндӓрен келесӹш:
— Кӹзӹт вален кеӓш ак пуэп!
Малов сӹнзӓвлӓжӹм кыптырталын Вагинӹн ли- 

цӓшкӹжӹ тӹрӹньрӓк анжалын, мыскылмыла пе- 
лештӹш:

— Кышты?.. Сир вӹлнӹжӹ?..
— Сир гишӓн агыл попат! Мӓнмӓн кӹзӹт стан- 

ци... Эдемвлӓ... флот! Так что, пожалуйста, лат- 
кангда!..

— Вон кыцелӓ ылын!—тенгеок мыскылмыла 
Малов койыральы.

— Мане, тенгелӓ! Станциштӹ тытыштымы деж у-
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рат. Чуть иктӓ-мам ужыт, тӹшӓкенок мотор, ӓль 
шлюпка!

Малов вес статян хытыраш тӹнгӓльӹ;
— Кынамшен вара тенгежӹ лин?
— Шошым годшен...
— Тӹнӓм, мӹнь извиняялтам,— шутяла Малов 

хытыральы дӓ кодшы сӓвӹм кычышат, тылышкы 
шуш. ^

— Йылы!.. Остаткажым ӹрӹктӓл!..

Вагин спасательный станци докыла сӓрнӓльӹ. 
Тӹдӹ, тамалан ӓнят, кӹзӹт ижӹ тӹшлӓлтӹш: 
станцин ош пренявлӓдон строймы у томажы ту- 
ра кырык сага йӹмен шӹнзӹн, сагажы ылшы 
вес томавлӓ гӹц паснаок айырлалтеш. Станци то- 
ма гӹц ик 3— 5 метр нӓрӹштӹ Йыл йога. Вагин 
станци тома вӹлнӹш вышка вуйыш анжальы, де- 
журныйым ужаш тумаен ыльы дӓ ик уштышаш 
вӓр гӹцӓт мӹндӹрнӹ станцижӹ ылешӓт, вышка 
вуйышты кловоялгы оголан ош плак веле пӓлдӹр- 
нӓ. Сигнальщикым Вагин ужте гӹнят, тӹдӹ выш- 
ка вуйышток ылын,— мардеж когон ӹнжӹ ӹфӹ- 
лӹ манын, тӹдӹ тупшыдон вышка тервен йӓрнен 
шагалын, а шалахай ӹнгӹжӓдонжы пылдыр вӹлӓн 
вазын дӓ йӹрвӓш: вургымлашкы, шалахайышкыла 
дӓ тӧрокат анжылтын.

Вагин Йыл тӹрӹшкӹлӓ, станци ваштареш ылшы 
сирӹшкӹлӓ анжал колтыш. Тӹдӹ пӓлӹнежӹ 
ыльы— йӓмдӹ ӓль агыл ылеш флот? Но Йыл тӹ-
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рӹштй ылшы ошма площадь станци доныш си- 
рӹшкӹ анжаш ӓптӹртӓ, сирӹм дӓ соок йӓмдӹ 
ылшы осводовский катерым, куштылгы пикш 
гань чӹнь кашшы шлюпкывлӓм тишец ужаш  
акли.

Вагин уже пӱлӓ веремӓ Осводышты ровотаяат, 
пӓлӓ, махань веремӓн вӹд вӹлнӹ сек шукы эксӹк- 
влӓ лиӓлтӹт. Шӹжӹм спасательный поствлӓлӓн 
сек шукы тыргыжланаш вӓрештеш. Тӹтӹрӓн, пӹц- 
кемӹш йыдын пароходвлӓ дӓ шалвлӓ йӓкӹрӹм 
колтен вӓрӹштӹшток шалгат. Южнамжы, шага- 
лаш ярал вӓрӹшкӹ шомешкӹ, пароходвлӓӓт кеӓт 
дӓ шалвлӓӓт йогышашлык ылыт. Тӹнӓм вара 
Йыл вӹлнӹ вӓрӹн-вӓрӹн пароход саслым юквлӓ, 
шалвлӓ вӹлнӹ сакой кӹртнивлӓм цунгыргым юк- 
влӓ шактат. Йыкырака, лудӹш, нимат ак кай.

Техень тӹтӹрӓн кечӹвлӓ годым спасательный 
пунктвлӓштӹ ровотайшывлӓ когон тыргыжланат. 
Техень игечӹ шукы эксӹкӹм канден кердеш, се- 
дӹндон техень веремӓн пыт анжаш келеш.

Тагачат техеньок тыргыж игечӹ. Ирок изин 
веле ӹфӹлӹшӹ, вӹд вӹлнӹ тыгыды коэвлӓм тӓр- 
вӓтӹшӹ, юго-восточный мардеж когоэмеш дӓ 
когоэмеш. Йыл вӹд когоракын коэштӓлтӓш тӹн- 
гӓльӹ, луды цӹреӓн ылшы вӹд совсемок кловое- 
мӓлтӹ. Кечӹвӓл векӹлӓ мардеж когон ӹфӹлӓш 

, тӹнгӓльӹ. Йыл вӹлнӹ коэвлӓ шӹдӹн ружгат,
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пачелӓ-пачелӓ сӧдӧй мижӓн, ош туп ӹрдӓн кого 
тӓгӓвлӓ ганьы Йыл мычкы кеӓт, вӹд шонгештеш, 
пыдырана, мардеж когон дӓ когон шӹдешкӓ.

Кырык шайыцын шимӓлгӹ-луды цӹреӓн кого 
пӹл тольы, тӹ пӹл гӹц лым вилӓш тӹн- 
гӓльӹ. Йӹрвӓш цилӓ, Йыл вес сирӓт кушӹц валы- 
шы лым шайыкы ли, нимат ак кай. Сигнальщик 
бинокыльым нӓльӹ, но тӹдӹндонат нимат ужащ 
акли.

Ужаш ак лиӓт, сигнальщик пытколышташ тӹн- 
гӓльӹ. Мардеж дон коэ юкышты хоть махань вес 
юкымат тӹдӹ раскыдын колеш.

Трӱк кӧэ дӓ мардеж ружгӹмӓш юк лошты олен 
веле эдем юк шактен колтыщ. Сигнальщик тӹ 
юкым кольы, йӹрвӓш анжаш тӹнгӓльӹ дӓ лым, 
вашток, станци гӹц вургымла велнӹлӓ ылшы 
ошма площадь вес велнӹ, Йыл ӓйӓкӓштӹ, коэвлӓ 
лошты изи пыш шимӹн кайын колтыш. Пышыш- 
ты эдемвлӓ кайыт. Значит, нинӹ...— манын, сигналь- 
щик щаналтыш,— тама ак яры, видно!..— Тӹгдӹ 
сагажы кечӹшӹ керемӹм хватьыш дӓ мачты ву- 
йышкы якшар флагым шывшыл кузыктыш. Тӹш- 
ӓкенок вахтенный начальникӹн юкшы шактыш, 
спасдружинын личный составлан тревогы гишӓн 
увертӓрӹш.

*

Пышышты эдемвлӓ пиш шукын ылыт. Пыш 
шалахай сир докыла чӹнь лишемеш гӹнят, кого
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коэвлӓ пышым эртен-эртен кеӓт, тура сир 'вӹкок 
кузен кенештӹ машанет, сир вӹкӹ тӹкнен миӓт. 
Ломбын дӓ уалан важвлӓдон цаткыдемдӹмӹ ош- 
ма яр тервен тӹкнен мимӹкӹштӹ, коэвлӓ мӹн- 
геш урын валат, тура сир тӹрӹштет арышылаок 
тӹргӓт, шалгат. Сир докы лишеммӹжӹ семӹнь пыш 

> со большы дӓ большы вӹдӹм пога, коэвлӓ пыш тӹр 
гач тавыкын-тавыкын кӹшкӓлтӓрен шӹндӓт. Пӹ- 
тӓри андак пышышты шӹнзӹшӹвлӓ ӹшке выр- 
гемӹштӹдон моло пыш тӹрӹм вӹд пырымаш гӹц 
ӓрештӹлӹт ыльы, но кынам пышышкы вӹд пулӓ 
пырен, пыш тӹржӓт вӹд гӹц пел шид нӓрӹ веле 
кукшӹ кодын, дӓ каждый коэок пышышкы пыраш 
тӹнгӓлӹн, ӹдрӓмӓшвлӓ тыргыжланаш тӹнгӓле- 
вӹ, а лачака лицӓн ӹдрӓмӓшӹжӹ лудмӹ пар- 
дон когон сӹгӹрӓл колтыш. Сагажы шӹнзӹшӹ 
вес ӹдрӓмӓш, лицӓжӹм савыцдон мудӓлтен, вуй- 
жым вес ӹдрӓмӓшӹн пылвуешӹжӹ кымык ӹш- 
тӹшӓт, юкын мӓгӹрӓш тӹнгӓльӹ.

Вагин вӓржӹ гӹц олен кӹньӹльӹ. Тӹдӹ шала- 
хай векӹлӓ анжалят, ужы— мӹндӹрнӹ, станци ву- 
йышты мардежеш якшар флаг выльгыжалтеш. 
Йыл мычкы кушкӹлӓ анжалят, уж еш — вӹд се- 
мӹнь шлюпка улӹкӹлӓ пиш чӹнь вала. Шанал- 
тыш: „Нинӹ мӓнмӓм ытараш толытыш1“

— Ыдыраш пырахыда!— вычыдымыла чӹньВагин 
сӹгӹрӓл колтыш. Тӹдӹ вӹд тӹрӹштӹ шукы ӹле- 
нӓт, пӓлӓ— пышым коэ ваштареш сӓрӓлӹн, олен 
кеен, вален кемӓш гӹц ытаралташ лиэш.

Малов ӧрӹн колтен, вешлӓжӹм кушкӹ луктӓл 
шӹндӓ. Вагин эче командым пуш:
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— Ыдырал шайыкылаГ..
Малов тӹшӓкенок вешлӓвлӓм вӹдӹш колтыщ, 

Но мардеж дон коэвлӓ пышым тура сир докц 
поктат.

Сир якте 25 метр нӓрӹ веле кодын. Ош аржа- 
ан пӱгӹр сасна гань шӹдешкен толшы кого коэ 
пышым левед пиштӹш, пыш пассажирвлӓгеок вӧ 
дӹшкӹ валаш тӹнгӓльӹ. Б1дрӓмӓшвлӓ сӹгӹрйл 
колтевӹ. Пуэргӹвлӓ вӓрӹштӹ гӹц кӹньӹл кен, 
лудӹн шагалыныт. Пышлан большы ӹпянмӓщ 
уке.

— Пуэргӹвлӓ!— сӹгӹрӓльӹ Вагин,— тӓ ин мыщ. 
тедӓ?

Ик юкат уке. Вагин вес пачаш яды дӓ, отве- 
чӓйшӹ иктӓт укеӓт, тӹдӹ приказаним пумылаок 
сӹгӹрӓл колтыш:

— Ку ин мышта гӹнь, снрӹшкӹлӓ ин лӓктӓ! 
Кодшывлӓжӹ пыш тервен кечӓлтдӓ! Сейчас мӓн- 
мӓм ытараш толыт.

Тӹдӹ вургымлашкыла сӓрнӓлят, иктӹн гӹцӓт 
анзыц вӹдӹш тӹргештӹш. Пыш тӹрӹнялт кеш, 
дӓ ик минутышток кымыкталт вазы, а пыш сага 
нӧрӹш цӹвӹвлӓлӓ, но ик юк лыктеок, ӹдрӓмӓш- 
влӓ пырдымактылыт, пыш тервен кечӓлтӓш цацат, 
но кӹлмӹшӹ парнявлӓштӹ пыш тервен кечӓлт 
ак кердтеп, ӹдрӓмӓшвлӓ вӹд лӹвӓк лин колтат 
дӓ выртышток мӹнгеш кузат. Тавыкын-тавыкын 
,караул1“, „а-ай!“ манмы юквлӓ шактат. Коэвлӓ 
аршывлӓлӓок пыш вӹкӹ, вӹдӹштӹ раведӹлшӹ 
эдемвлӓ вӹкӹ лывшат. Тырхыдымаш уштӹ вӹд 
выргемӹм нӧртен, нелемден шӹнден, вӹд вӹлнӹ
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лӓш пиш ясы. Но эдемвлӓ ӹлӹнештӹ, вӹдӹш ва- 
ден кемӹштӹ ак шо, нӹнӹ ул-уке силаштыдон 
йшкӹмӹштӹн ӹлӹмӓшӹштӹм ти арышы стихия гӹц 
ь1тараш стараят.

Спасательный шлюпка вӹдӹш валаш тӹнгӓлшӹ- 
рлӓ дордын кокшӱдӹ метр кӱшнӹлӓ ылын. Шлюп- 
кышты кым здорова ӹрвезӹвлӓ ылыт. Коктын 
ыдырат, кымшыжы рульым виктӓрӓ. Ошма нер 
йӹр сӓрнӓлмӹкӹ, шлюпка мардеж докыла ӧрдӹ- 
5КӸН лин шӹнзӹ. Техень положеништӹ шлюпка 
ламайылаш тӹнгӓльӹ. Коэ вӹкӹ кушкӹ шлюпка 
кузен кемь1кӹ, йӹрвӓш цилӓ кайын колта дӓ тӹ- 
шӓкенок шлюпка коэвлӓ лошкы ӱлӹкӹ вален 
кеӓ,— тӹнӓм нимат коэ гӹц пасна ак кай, йӹр- 
вӓшӹжӓт нинӹ гӹц пасна ик живой эдемӓт уке 
машаналтеш. Но тенге чучеш веле, лачокшымок 
гӹнь, кымыньыштынат ик шанымаш— йӹлерӓк ва- 
лаш цацышывлӓм ытараш! Ти шанымаш хоть- 
махань лудӹшлӓ кого коэвлӓ гӹцӓт силан ылеш. 
Ыдырен шӹнзӹшӹвлӓ пиш талашен, силан ыды- 
рат, нӹнӹ йӹлерӓк валыш пыш докы миэн шон- 
ештӹ, но тореш коэвлӓ шлюпкым кымыктен шу- 
аш цацат, арышылаок тӹдӹм кӹшкӹлтӹт.

— Айда, сирӹшкӹлӓ виктӓрӹ!— манын, тырхен 
ӹш кердтӓт, ик матрос рулевойлан сӹгӹрӓльӹ.—  
Сярдон мӓ йӹлерӓк кыргыж шона. Водолазат тӹ- 
дӹн паштек—лачок!— манын сӹгӹрӓльӹ. Рулевой  
шлюпкым тӧрок сир тӹрӹшкӹлӓ сӓрӓл колтыш.
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Ик минутышток нинӹ сир тӹрӹшкӹ МИЭН ШОЭВӦ, 
Водолаз дон матрос тӹшӓкенок сирӹшкӹ кыргыя! 
лӓктевӹ. Шлюпка куштылген кеш, тӹшӓкенок коэ 
тӹдӹм эчеӓт когоракын сир тервен лывшал шӹн. 
дӹш, рулевой вӹкӹ уштӹ вӹдӹм ложок йӧрЗл 
шӹндӹш. Матрос дон водолаз сирӹштӹ ваштыл 
колтевӹ:

—  Ага, парым пуш, видно!— маныт. Рулевойжы 
сӹгӹрӓльӹ:

—  Тылым олтемӓдӓ, чортвлӓ!.. Ялашем кощ. 
тем!..

Но тыл олтымаш гишӓнжӹ нӹнӹ иктӓт тумай- 
делытат. Матрос шлюпкым уа тӹшкӓ тервен цеп. 
дон кӹлден шагалтыш, водолазшы, рулевой гӹц 
онган керемӹм дӓ пробочный поясым нӓлят, сир 
мычкы ӱлӹкӹлӓ, валаш цацышывлӓ докы кыргы- 
жы. Матросыжат, Сусловын шарвлӓ манмым дӓ 
медикаментан сумкым хватьышат, водолаз паш- 
текок кыргыжы.

—  Вот-тык, цӹвӹлтӹш!..— манын ӹшке дурешӹ- 
жӹ рулевой шаналтыш. Шлюпка гӹц лӓктӓт, сир 
вӹлнӹ йӹрвӓш анжальы,—уке ли кышты гӹнят 
сӓвӹ ара.

Б1дрӓмӓш когон сӹгӹрӓлмӹ юкым рулевой 
колын колтыш. Тӹдӓт тӹшкӹлӓ кыргыжаш тӓр 
вӓннежӹ ыльы дӓ ти веремӓн коэвлӓ шлюпкым сир 
мычкыла сӓрӓл шӹндевӹ дӓ сир тервен тӹдӹм 
лывшаш тӹнгӓлевӹ.

—  Шлюпкым шин шӓлӓтӓт...— шаналтыш руле- 
вой. Икманяр шаналтен шалгыш дӓ решӹш:—
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Уке, шлюпка кодшай, тӹштӹ эдемвлӓ ямыт... 
ййнӹм ытараш, хоть ма дӓ ытараш келеш*...

Ӱлӹкӹлӓ кыргыжаш тӓрвӓнӹш. Таманяр гӓнӓ 
тйдӹ уала важ тервен ялжы чиктӓлтмӹк, кенва- 
зьш, шӱлештӹл-шӱлештӹл кыргыж мишӓт, ужеш: 
сиремӹштӹ, сирӹштӹ кок ӹдрӓмӓш киӓт, нӹ- 
нйн йӹр матрос дӓ начкы выргемӓнвлӓ кок пӱэр- 
гй йыштылыт, ӹдрӓмӓшвлӓм шамыш пырташ 
цацат. Водолаз тӹ жепӹн уж е вӹдӹштӹ ылын. 
Тйдӹ Вагин докы палшаш йӹлерӓк миӓш манын, 
талашен иэш. Вагин сир докыла иэш. Ик кидшӹ- 
дон тӹдӹ ӹдрӓмӓшӹм кычен, иӓшӹжӹ тӹдӹлӓн 
лелӹ. Коэвлӓ тӹдӹн вуйжымат мӱдӓт, ӹдрӓмӓ- 
шӹжӹ тӹдӹм вӹд лӹвӓкӹлӓ шывшеш, но Вагин 
ул-уке силажыдон кредӓлеш, сирӹшкӹлӓ иэш.

Вагин сила гӹц кен. Рулевой тидӹм ужеш дӓ 
водолазым талаштара:— Иӹлерӓк, Васин!

Водолаз тӹдӹ гӹц паснаок талаша кыце керд- 
мйн иэш, но коэвлӓ тӹдӹн ваштареш когон лыв- 
шат, пробковой поясыжы тӹдӹлӓн иӓш ӓптӹртӓ, 
южнамжы коэвлӓ тӹдӹм шайыкыла шуэн колтат, 
но тӹдӹ пыт иэш.

Вагинӹн силажы пӹтӹш, ялжым шӱн шывшын 
шӹндӹш, тӹдӹ вӓрӹштӹжок раведӹлеш веле, 
когон кӹлмен шӹцшӹ кидвлӓжӹ ӹдрӓмӓшӹм 
большы кычен ак кердтеп. Токыжы палшаш тол- 
мым тӹдӹ ужеш, ул-уке силажыдон ӹдрӓмӓ- 
шӹм тӹдӹ цаткыдын элтӓлӓ...

Рулевой сир мычкы мӹнгеш-анеш кыргыжта- 
леш, когоньыштымат талаштара, сӹгӹрӓ, но мар- 
деж дон коэвлӓн юк лошты Вагин рулевойын юк-
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шым ак кол. Тӹдӹн сӹнзӓэшӹжӹ шимӹн, ошын 
веле кайын колтыш. Пӹцкемӹш лимӹлӓ чучын 
колтыш, Вагин шам гӹц кеш дӓ ӹдрӓмӓшдон 
коктынат вӹд лӹвӓкӹ лиэвӹ...

Водолаз ти вӓрӹшкӹ ин тольы, но Вагин уке.„ 
Тумайылаш веремӓ агыл, водолаз комдык сӓрнӓ- 
льӹ, пробковой поясым кедӓрӹш дӓ сир докыла 
шуэн, рулевойлан сӹгӹрӓльӹ:

—  Кычы, а мӹлӓнем кужы керемьш шу!
Кашин лӱдшӹ моренлӓок матрос докыла кыр. 

гыжы, рок вӹлнӹ кишӹ онгы вуян кужы керемӹм 
хватьышат, Васин туре шомыкыжы, керем онгым 
ловкан тӹдӹндокы шуэн колтыш. Васин керемӹм 
роалтыш, керем онгым конгыла лӹвӓкӹжӹ чиш дӓ 
вӹд лӹвӓк вален кеш. Ик выртышток тӹдӹ Ва- 
гинӹм мо, кительжӹ гӹц тӹдӹм хватьышат, вӹд 
вӹкӹ кузаш манын, керемӹм шывшеш. Сирӹштй 
шалгышы рулевой Кашинлӓн керемӹм шывшаш 
шудӹш, а ӹшкежӹ сир тӹрӹшкок вален шагальы.

4:
Вагин пӱлӓ веремӓ шамдымы киш. Тӹдӹндон 

ытармы кым ӹдрӓмӓшӹн уж е шамышты пырен, 
тӹнӓм ижӹ Вагин сӹнзӓвлӓжӹм пачы. Тӹдӹнйӹр 
водолаз Васин, матрос дӓ рулевой кыргыжталыт. Ва- 
гин вӹдӹмукшыц колтышат, ӹрдӓнгшӹ юкдон яды;

— А кыце молывлӓжӹ?..
—  Цилӓм ытармы,— тӹшӓкенок матрос отвечӓ- 

йӹш,—цилӓн живойвлӓ ылыт!— маньы дӓ Вагин 
вӹк сусун анжальы,— молодец!— маньы.

Р уш л а рукопись гӹц Л . Илюшкин переводен .
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ПЕРВЫЙ МАЙ
Площадь мычкы

народ сусун эртӓ, 
мырым мырат,

урам саслат пиш. 
Пионервлӓ

теве флагдон кеӓт, 
барабаным

нинӹ сусун шит.
Якшар флагдон

эртӓт октябрятвлӓ, 
мырым мырат:

— „Я всегда готов1“
— Ӓти,

ӓви,
ӧлицӓшкӹ лӓктӓ, 

тьотиӓт, тӹнь
демонстрациш тол! 

Демонстрацим
кечӹ сусун анжа, 

кечӹ-ялжы шоэш шумӹшкок, 
Народ мыра—

шошым сусум канден.

В. Каяаниев
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Мыры"юкшы
шоэш кечӹшкок.

Вет мӓ донна
цевер шошым шалга, 

мӓнмӓм сусун анжа 
кечӹжӓт. 

ӧлицӓшкӹ
тӹнь тагачы анжай— 

Первомайский праздник
вет йӹрвӓш. 

Колхоз паркыш
толын народ вадеш. 

Б1дӹр-млоец,
веселӓйӹ, мад1 

Народ сусун мыра, 
кушта,

мадеш.
Эй, веселӓ!

Пиш веселӓ Первый Май1
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В. Бычков

МАЙ КЕЧӸН
Кечӹ,

веселӓн
тагачы ӹрӹктӹ!

Тӹнь гӹцет кушкӹ
чонгештӓ пилот.

Майский мыретӹм
штурмала рӹшкӹктӹ, 

Знаметӹм кӱшкӹ,
рабочий народ! 

Границӓ вес векӹ
жерӓлӓ валгалтеш

Великий,
советский май.

Шӱшӹ буржуйым
вӓрешшӹ рашкалты,

Английский,
японский,

французский
май!

Ситӓ,
шудӹнгӹм

шукы ньӹгенӹт.
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Рабочий,
винтовкетӹм

кидӹшкет нйл!
Мӓнмӓн

Российышты
свободым ӹштенӹт,

Уке пӹзӹрньӹк
иктӹлӓнӓт.

Веремӓ лишемеш—
ӹрдӓнгшӹ цепьӹм

Рабочий
шӓлӓтӓ

Российштӹшлӓок.
Ӹжӓл,

ӓнят мӹнь тӹ жепӹм 
Ам уж

ӹшке сӹнзӓэмдонок.
Н о пусть

тӹнӓм тӓ,
пионервлӓ,

мырыда:
Курымаш дӓшӓн

ылына.
Кечӹвлӓ эртӓт,

ӹлӹмӓш вӹсӓлтеш, 
Знамяна кечӹнь

йӹрвӓш шукемӓлтеш.
Анзык,

пролетарий,
труйыш народ.
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Мышкындым кормештӓш
веремӓ вет шон1

Кечӹ,
кидетӹм

тагачы тӹнь кад!
Шу лижӹ праздник—

великий май!

7’>



Г. Оаяншн

СОВЕТСКИИ ПРАЗДНИК
Тагачы тиштӓкен мӓ флагдон  
Изижӹ, когожы— цилӓн 
Толынна келесӓш сусудон  
Кого таунам Сталинлӓн.

Анжалда йӹрвӓштӓ ӹвӹртен, 
Анжалда эдемвлӓн лицӓш:
Мырыдон веселӓн кӹдӹртен,
Погынат цилӓн ӧлицӓш.

Паянвлӓ пӹзӹртӹм ӹлӹмӓш,
Лин ак керд тиштӓк нигнамат;
Мӓ йӓмдӹ ылына сӹмӹрӓш—  
Войнадон тиш толеш гӹнь враг.

Сӓндӓлӹкнӓ мӓнмӓн мугрӓлтеш 
Ӹнянен ашкедмӹ юкдон.
Пӓшӓнӓ вет дружнан ӹштӓлтеш 
Сӹнгӹмӓш уверенностьдон.

Ныр вӹлнӹ, вӹд вӹлнӹ, шӹргӹштӹ, 
Халашты, колхоз солаштат



тнт Иквӓреш хытырат сйнгӹмӹм, 
Хытырат сусудон шум вашт.

Ударно пӓшӓнӓ ӹштӓлтеш,
Веселӓ мӓнмӓн цилӓнӓн.
Мырына сусудон рӹшкӓлтеш; 
Кого тау вождь Сталинлӓн.

Халашты, пеледшӹ колхозшты— 
Сусуна мӓнмӓжӹн йӹрок. 
Народна дон партинӓ лошты 
Союзна пингӹдӹ лачок.

Октябрьын кредӓлӹн сӹнгӹмжӹм 
Переген урденӓ пыток!
Яратымы Ленинын лӹмжӹм—  
Согоньжым ӓштенӓ соок.

Мӓлӓннӓ свобода сек шергӓш; 
Кредӓлӓш силана пӱлӓ!
Пичӓлдон свободым перегӓш 
Мӓ йӓмдӹ ылына цилӓн!

Цилӓн мӓ ӹлӓшнӓ труенӓ,
И йӹде пайдам куштенӓ. 
Б1штӹмнӓ цилӓ ӹшкӹлӓинӓ—  
Советский Союзнам лӱктенӓ.

Сӓндӓлӹкнӓ мычкы пӓшӓвлӓ 
Ашналтьш ӹштӓлтӹт йӹрвӓш.

77



Мӓ лоштына шукы геройвлӓ; 
Геройство— пӓшӓн пыт кердмӓш.

Геройвлӓн ӓтяштӹ, вождь Сталин, 
Геройствылан пуэт тӹнь вим.
Пйш мудро видӹмдон мӓлӓннӓ 
Вет кечӹнь силанам куштет.

Пӓшӓдон пеледеш сӓндӓлӹк, 
Перкенӓ шукемеш йӹрвӓш.
Погенӓ мӓ перкем ситӓлык, 
Перкедон веселӓ ӹлӓш.

Узбекшӹ дӓ мары, казахвлӓ,
Якут, украинец, ингуш...
Ашкедӹт молат орденанвлӓ, 
Ашкедӹт цилан руштке вел.

Ти братский народвлӓн ӹлмӓшӹм 
Мол халыкдон тӧрӹш ӹштӓш—  
Хозяйствым, культур пӓлӹмӓшӹм 
Руш халык пиш палшыш лултӓш.

Руш  халыклан кого тауна,
Таужы цилӓ гишӓнок—
Вет таум тӹлӓнет народвлӓ 
Келесӓт сӓндӓлӹк йӹрок.

Коммунизмым ӹштенӓ мӓ смелан; 
Ашкылна вет кечӹнь пытрак!
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Тӹнь, мӓнмӓм видӹшӹ вождь Сталин, 
Мӓ йӹрет ушненӓ цатрак!

Великий закон, Конституци,
Б1лӓшнӓ, труяшна—закон.
Пиш сусу Совет Союз наци 
Кредӓлмӹдон счастьежӹм мон.

Тӹнь мудрый ӓтянӓ сагана,
Вождь Сталин сагана ылат.
Счастливый ӹлмӓшӹм пуметлӓн 
Сек кого тауна тӹлӓт!

Сӓндӓлӹкнӓ кымдык мӱгрӓлтшӹ 
Пӓшӓнӓм ӹштӹмӹ юкна. 
Стахановский метод крепӓлтшӹ, 
Пӓшӓ сӹнгӹмӓш кычыкна.

Индустриштӹ пӓшӓ пиш шукы: 
Продукци лыкмашым лӱлтӓш, 
Заводым дӓ фабрикым шукым 
Мир вӹлнӹ сек яжом ӹштӓш!

Тагачы сӓндӓлӹк мӱгрӓлтеш 
Пингӹдӹн ашкылтымвлӓдон. 
Вет мӓнмӓн пӓшӓнӓ ӹштӓлтеш 
Победын уверенностьдон

Нырышты, шӹргӹштӹ, вӹд вӹлнӹ, 
Халашты, солашты— йӹрвӓш
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Тагачы хытырат сӹнгӹмӹм, 
Хытырат сусудон вӓш-вӓш.

Тагачы тиштӓкен мӓ флагдон 
Изижӹ, когожы— цилӓн 
Толынна келесӓш сусудон  
Кого таунам вождь Сталинлӓн!
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Н. Ильяков

пошляк
Кружка сырам нӓлӹнӓмӓт, изи стӧл сага мӹнь 

йӱн шӹнзем ыльы, дӓ шӹмӓт цаклы, сагаэм стӧл  
вес велӓн нӹллӹ вӹд иӓш кытла эдем пырен шӹн- 
зӹ. Эдем тидӹ кукшындирӓк шӹргӹ-пӹлӹшӓн, 
цӓрӓ лепкӓн, роговой сӹнзӓлыкан ылеш. Упшӹ 
вуй покшалныжы йоген кен, лач кышты-тиштӹ 
веле кодылдалын. Вӹлнӹжӹ шерстяной луды кос- 
тюм, костюмжы ганьок, только кыптыргал шӹц- 
шӹ, луды тыгыр. Сӹнзӓжӹ эдемӹн луды, изи, 
кӧргеш шӹлӹн шӹцшӹ ылеш.

—  Йонгештӹнӓ? — сӹнзӓлыкшы лӹвецӹн мӹ- 
ньӹм анжен, тӹдӹ йӹрӓлтен яды.

— Шокшы,— мӹнь кукшын пелештӹшӹм.
Тӧрок келесем, тӹ веремӓн кужын шайышт

шӹнзӓш мӹньӹн нимахань желаниэмӓт уке ыльы. 
Но стӧл гач шӹнзӹшӹ эдемем тӹхеньвлӓ логӹц 
попазен, кыдывлӓлӓн чӓс равед шӹнзӓш нимат ак 
стойы.

—  Да, интересно, все-таки ӹлӹмӓш, чортовски 
интересно,— эдемем попа.

Шижӓм, тӹдӹ сейчас махань-гӹнят пӹтӹдӹмӹ 
шаям тӹнгӓлеш.
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— Безусловно, интереснб, — мӹньжӹ келесӓ- 
льӹм.

— А мӹньӹм, все же, ти ӹлӹмӓш обижӓен, ко- 
гон обижӓен, чорт возьми!..— тӹдӹ пакыла тӹн- 
гӓльӹ, дӓ ик подылтыш сырам нелӹн колтышат, 
яды:

— Б1дӹрӹм нӓлӹнӓт?
—  Вӓреште.
— Прекрасно, прекрасно, шоля, и ит нӓл,— у 

знакомыем талашен попа.— Б1дӹр нӓлмӓш— тидӹ 
целый недоразумени, беспокойство и т. д. и т. п. 
Ь1дӹрӹм глупый веле нӓлеш.

— Но вет тидӹжӹ естественный явлени, даже  
необходимость ылеш,— мӹнь возражаем.

— Глупость,—эдемем попа,— сплошной глупость. 
Веремӓэт улы? Сейчас мӹньӹ тӹлӓт историэм ша- 
йышт пуэм.

— Пожалуйста,— манам.
Знакомыем эчеӓт сыражым подыльы дӓ тӹнгӓ- 

льӹ:
—  Мӹньӹ лу и перви ӹдӹрӹм нӓлӹнӓм ыльы, йӓл 

попымыла— по-любви... Ӹдӹр цевер, ровотаяш мас- 
тар. Тредӓшет, кӹне пӓшӓЬт, ик шамакдон— иде-  
альный ӹдрӓмӓш! Мӹнь даже тумаенӓм ыльы, 
что Марфа (тьщӹн льшжӹ Марфа) мӹлӓнем награ- 
ды шотеш пумы. Но вот мӹнь халашкы кен кол- 
тышым служаш. Обстановка, ӹшкеок пӓлет, ваш- 
талт кеш. Учреждени, чистота, культура...

— Айырленӓт?—тырхен шӹм керд, мӹнь ядым.
—  Совершенно верно, айырленӓм,— эдемем та-
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лашыдеок пелештӹш, дӓ техень юкдон, вуйта 
попымаш имни выжалымы гишӓн кеӓ.—Видишь 
ли, Марфа цевер гӹнят, вовсеок некультурный 
ыльы. Деревенский, кыце йӓл попат... Халашты 
тӹдӹндон ӹлӓш—нигыцеӓт акли, солашкыжы мӹ- 
ньӹн кемем шоте, ти статян, естественно, ик выход 
веле кодын— айырлаш. Правда, тетя моло, весӹ- 
кымшы, тидӹ пип[ неприятно, но вес выход ыл- 
те... Тӹнӓмок келесӓш келеш, учреждеништӹ, кыш- 
ты мӹнь тӹ веремӓн ровотаенӓм, ик счетовод  
ыльы, Соня... Ь1дӹр образованный, веселӓ, одним 
словом, техеньӹ, кыды гӹц счастьем веле выча- 
шыжат лиэш. Дӓ мӹнь, естественно...

—  Нӓлӹнӓт?— эчеӓт мӹнь ядым.
— Да, нӓлӹнӓм,— тӹдӹ тумаял келесӹш,-—но, ке- 

лесем тӹлӓт, Соня тоже мӹлӓм счастьем ӹш пу. 
Мытыкынжы— мӹнь алталалтынам. Тумайы доко, 
маханьы счастье лин кердеш, кынам тӹньӹн 
яратымы вӓтет каждыйвадеш всякий тӹштӹ ком- 
сомольский собранивлӓшкӹ каштеш, команди- 
ровкывлӓшкӹ, а тӹнь тонет квартирӹштӹ, мол ак- 
ситеш, изи ӓзӓдон шӹнзет дӓ, чорт знает, мам 
тумает... Мӹнь эдем ревнивый ам ыл, уке, рев- 
ность пустяк... Но все же уют лишӓшлык... Да, 
уют...— эдемем сӓнзӓлыкшым тӧрлӓлтӹш.—А как 
раз тидӹжӹ мӓнмӓн уке ыльы. Остаткажым тӹш- 
кевек шона, что мӹлӓм Соням поктыл колташ 
вӓрештӹ. Тидӹ тридцать шестой годын ыльы... 
Кок иштӹ эче ик недоразумени лиӓлтӹ... Но тӹ- 
дӹжӹ гишӓн попашат ак стойы... Проститутка...
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—  кыце тенге проститутка?— мйнь ядым,
— Ну, видишь ли, мӹнь ровотаем, а тӹдй—  

кинош дӓ театрыш... Да, глупость... Глупый веле 
ӹдӹрӹм нӓлеш. А тӹнь, счастливый ылат, все 
тӓки...— эдемем кужын шӱлӓтен пелештӹш. Нима- 
хань забота, беспокойство. Мӹнь теве кӹзӹтӓт 
ладна ам ыл, квартирӹштем целый роман...

—  Тидӹ кӱндон?— ынгылыде мӹнь ядым.
— Кӱжӹ—вӓтӹдон... Ынгылет ли, мӹньчортов- 

ски ӹдрӓмӓшвлӓм ам яраты, вернее, кӹзӹт ам 
яраты лиӓш тӹнгӓлӹн, но нӹнӹ гӹц пасна ӹлен 
ам керд, скучна... Да, техень дела, шоля... Б1лӹ- 
мӓш мӹньӹм когон обижӓен...

Пакылажы мӹнь колышт шӹнзен шӹм тырхы, 
сыра кружкаэм охыремден, пивной гӹц лӓктӹн 
кешӹм.

Тишӓкен сӹнзӓлыкан эдем гишӓн шаяэм пӹтӓ- 
рӓш линежӹ. Но мӹнь иктӹм келесӓш керӓлеш 
шотлем: 1939 ин Сельхозвыставкышты сыра йӱн 
шӹнзӹшӹн пӹтӓриш вӓтӹжӹ—Марфа, изи медӓ- 
льӹм получаен, а Соня тене институтым пӹтӓрӓ.

А пошляк, кышкевен якте шоэш сӹнзӓлыкан 
пошляк— ӹшке веле пӓлӓ...
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И. йльяков

СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Икӓнӓк, йонгештӓлӓш манын, мӹньӹ городской  

садышкы лӓктӹм. Вады пыток лин шотеӓт, ха- 
лык садышкы погынен шоктыде ыльы, лач шоэн- 
шоэн веле скамьявлӓштӹ газет лыдшывлӓ ӓль 
хытырен шӹнзӹшӹвлӓ кайыкалат.

Погода тӹнӓм, ӓштем, тыр ыльы. Мардеж уке, 
йӹрвӓш жарген шагалшы шудывлӓ, тавыкын-та- 
выкын пеледӹш клумбвлӓ кайыт, пичӹ тӹр мыч- 
кы шӹнден кемӹ изи пушӓнгӹвлӓ тырын шалгат, 
вуйта омышты шонат, нерӓш тӹнгӓлӹнӹт. Кӱш- 
нӹ, сад туре, симсӓлгӹ-кловой пӹлгом кымдан 
шывшылт вазын. Ик шамакдон тыр, покой, лач 
пичӹ тӱнӹ кыдал эртӹшӹ автомашинӓвлӓн юкы- 
шты дон эдемвлӓн юкышты веле тӹ садын хала 
покшалны ылмыжым пӓлдӹртӓт.

Пушӓнгӹ лӹвӓлнӹш изи скамьяэш шӹцмӹкем, 
мӹнь, тамалан ӓнят, сагашем ылшы вес скамьяш- 
кы анжальым. Дӓ ма техень? Скамьяшты ужмы 
эдем шӹнзӓ!.. Ужынам, лачок тидӹм ужынам... Но 
кышакен?.. Шим ӱп, кымыкырак ылшы тӧр нер, 
ӹдрӓмӓшӹн ганьы вӹцкӹжӹрӓк тӹрвӹвлӓ... Да, 
ӓштем!.. Тидӹ дирижор ылешӹш!
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Ти эдемӹм сек пӹтӓри кым и перви, ӱштӹ те- 
лӹм, Маргостеатреш мӹнь ужынам. Тӹнӓм кол- 
хозвлӓштӹш самодеятельный кружоквлӓ халашкӹ 
олимпиадыш толыныт ыльы. Сценышкы, струн- 
ный инструментвлӓм кидешӹштӹ кычен, яжон 
нӓрӓен шӹндӹшӹ ӹдӹр-млоецвлӓ лӓктӹн шӹнзе- 
вӹ. Нӹнӹн анзыкы ош тыгыран ӹрвезӹ эдем 
ашкед миш. Тӹдӹ оркестр анзылан дирижируяш 
шагальы.

Театрышты выртеш шӹп ли. Вара трук, келе- 
сенӓт мыштыдымы яжон, сусу аккордвлӓ театр 
мычкы шӓрлӓш тӹнгӓлевӹ. Мӹнь ужам, ӹрвезӹн 
кидвлӓжӹ валгынзыш ганьок куштылгын воздухыш- 
ты мадыт: нӹнӹ то вален кеӓт, то анеш, чон- 
гештӓш цацымла, кӱшкӹ кузен кеӓт, то выртеш 
тӹнгшӹ ганьы шагал колтат. Исполнени вычымы 
гӹцӓт яжон лӓктӹ, дӓ седӹндӧнок театр нӹнӹлӓн 
кужын лапам ши. А дирижержы, халык докыла 
лицӓн сӓрнӓлӹн, тау ӹштӹмӹлӓ йӹрӓлтен кыма- 
льы...

И вот ӹнде, кым и эртӹмӹк, эчеӓт ти эдемӹм 
мӹлӓм садеш ужаш вӓрештӹ. Мӹньӹ, скамьяэм 
гӹц кӹньӹлӹн, токыжы ашкед миӓш тумаенӓм 
ыльы, но тиштӹ ӹрвезӹн ик тайныжым цаклен 
колтышым. Тӹдӹ книгӓ страницӹвлӓм шӓргӹлеш 
гӹнят, тамалан ӓнят шӹренок вургымла векӹ, 
аллейы мычкы анжылтеш. Пӹтӓри тидӹжӹ кого- 
нок пӓлӹ агыл ыльы, а иктӓ вӹц минут эртӹмӹ- 
кӹжӹ, мӹньӹ яжонок цаклышым: ӹрвезӹ тыргыж- 
лана, шӹренок чӓсӹш анжа дӓ иктӹ паштек ве- 
сӹм пероскым шывшеш.



Тӓ гӹнят вет, лыдшы тӓнгвлӓ, ӹшкӹмдӓм инте- 
ресуйышы эдемдӓн техень состояништы ылмы- 
жым цаклымыкыда, пакыла ма лимӹжӹм пӓлен нӓл- 
недӓ. Мӹнят ти желанидон, ӹрвезӹлӓн ӹшлӓн- 
жӹ цаклыктыдеок, тӹдӹм тӹшлӓш тӹнгӓльӹм.

Ужам, ӹрвезӹ эдемӹн лицӓштӹжӹ остатка ве- 
кӹлӓ когон дӓ когон отчаяни пӓлдӹрнӓш тӹнгӓ- 
льӹ. Тӹдӹн парнявлӓжӹ талашен книгӓ страницы- 
влӓм шӓргӓт, вуйжы шӹрен дӓ шӹрен вургымла 
векӹлӓ тӹшлӓ. То трӱкок тӹдӹ кок кидшӹдон 
ӱпшӹм пӹзӹрӓл шӹндӓ дӓ рокышкы анжен, бо- 
тинкы нервлӓжӹм вашталтышла товыге тӓрвӓтӹ- 
лӓш тӹнгӓлеш.

Тенгелӓ эче иктӓ вӹц минут шывшылты. Дӓ 
трӱк ӹрвезӹ йӹрӓлтен колтыш, талашен кӹньӹл 
шагальы... но тӹшӓкок мӹнгеш пырен шӹнзӹн, 
вуйжым эчеӓт ӱлӹкӹрӓк сӓкӓлтӹш.

Мӹнь вургымлаш анжальым. Тӹшецӹн, кидӹш- 
тӹм вӓшӓ-вӓшӓ кычен, нӓрӓштӓ пӱэргӹ дон кужы 
стройный кӓпӓн ӹдӹр толыт.

Мыжыр эртӹмӹ годым ӹрвезӹ вуйжым ӹш 
лӱлтӓл, оголым сӓрнӓл кемӹкӹштӹ веле дириже- 
рем кӹньӹл кеш дӓ ӹшкӹлӓнжӹ ӹшке келесӹш:

— Осел ылат, шӱмбелкӓ. Тидӹмӓт пӓлӹделат...— 
дӓ пӱшӓнгӹвлӓ лодон ашкедӹн, сады гӹцлӓктӹн 
кеш.

Попашат уке, знакомыем мӹлӓм ӹжӓл ыльы. 
Мол статян шанаш акли: ти симсӹ платьеӓн, 
сары калявачвлӓм тупышкыжы сӓкӓлтӹшӹ цевер 
ӹдӹр тидӹлӓн изменяен. Эх, ӹдӹрвлӓ, ӹдӹр- 
влӓ!..
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Тенге шанымем лошты шӹмӓт цаклы, сӹнзӓ 
анзылнемок симсӹ платье кайын колтыш. Мӹнь 
вуем лултӓльӹм. Ма техень? Тӹ ӹдӹрок, только 
ӹшкетшӹ, охыр скамья туре шалгалта. Мам ӹш- 
тӹлеш? Кыце тидӹ дирижерем оскорбляймыжы 
паштек, мӹнгеш толаш смеен?..

Дӓ мӹнь ӹдӹрӹн ойхан юкшым кольым:
—  А мӹнь ӹзӓмӹм провожаял кодынем ыльы... 

Эх, Вася, дирижер...
Пакылажы ма лин, мӹнь келесен ам керд, мӹ- 

ньӹ ик лу минутеш веле нӹнӹн случайный сви- 
детельышты ылынам...



П. Першут

КОЛХОЗНЫЙ МОЛОДЕЖЬ
Сола. Кӓнгӹж. Шокшы йыд. 
Сад покшалны шӹнзӓ клуб. 
Тӱнӹ сцена, тӧнгӹл, клумб... 
Тӹ клуб доны вады кыт,
Йыд ӓптӓнвлӓ мырымеш 
Баян семеш танцы кеш. 
Киддон кидӹм кычен цат, 
Коэштӓлтеш хоровод—
Мыра сола, мыра сад,
Викшӹ темеш шӱм тӹрдон. 
Пӓшӓ паштек кӓнӹм чӓс,— 
Мад, колхозный молодежь! 
Сола мычкы йӹрӹм-вӓш, 
Нерен шалгыш садвлӓ лош, 
Эй, „Катюша“, чӹнь рӹшкӓлт, 
Веселӓдон мугӹрӓлт!
Сек счастливый ылат вет, 
Тӹнь, советский молодежь, 
Макы гань йӹр пелед—  
Счастьем пуэн Сталйн вождь.
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В. Пиджакоа

ӸДӸР ТӒНГЕМ
Самолетшы пӹлвлӓ лошты 
Кеклӓ кайын вӹсалтӓ. 
Шанымемжӹ, комсомолка, 
Макы ганьы йӹрӓлтӓ.

Сӓрӓн вӹлнӹшӹ пеледӹш 
Изи-макым ак шорак;
Вес ӹдӹржӹ яжо, цевер, 
Шанымемжӹ яжорак.

Кӱшнӹ шукы соты шӹдӹр, 
Ик шӹдӹржӹ сотырак; 
Мӓнмӓн шукы славный ӹдӹр, 
Шанымемжӹ славныйрак.

Шанымемжӹ—тидӹ лӹмлӹ; 
Депутатка ӹдӹрем.
Сары запон онгжы вӹлнӹ 
Орден— шӹдӹр йӹлгӹжеш.
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Эх, пеледӹш йӹр пеледеш, 
Пелед шӓрлӓ цеверлӓн. 
Макы ганьы тӹнь пеледӓт, 
Иӓнг яратым ӹдӹрем.
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В. Симолкин

лия
Пӹлгом кымда, симсӹ цӓшкӓ, 
Цӓшкӓ мыч вӹртӹ-вӹртӹ. 
Тӹлзӹ анжа шим сӹнзӓшкӹ, 
Шим сӹнзӓвын тӹрӹшкӹ.

Рӹжлӹ сад дӓ тӧр аллея, 
Ош-нарынзы йиш газон. 
Олмангашты шӹнзӓ Лия,
Пиш попымжы тӹдӹн шон.

Шӱмдон семӹнь ылеш йӹлмӹ, 
Салым гань шӱм, шокшы шӱм. 
Сары кайтан—лач пӹзӹлмӹ 
Олмыктара Лиян шӱм.

Тылшол гаиьы лапа пындаш, 
Кымыл— проста, сусу проц. 
Шӱм яратымаш пиш кымда, 
Ласко ак ке Лия дорц.

Лиям пӓшӓ ак ӧпкӓлӹ:
Со пӓшӓштӹ кӓнгӹж гач.
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Тыменьмӓшдон тел тӹнгӓлеш— 
Лия лиэш вес и врач.

Тӹлзӹ, тӹлзӹ, тӹнь йӹрӹзӹ, 
Тӹнь пӹл шайыц сотемдӓл. 
Кидӹм пушым, Лия ӹрзӹш, 
Киде^ ӹрзӹш семӓлӓл.

Шамак— ӓнгӹр, йога, шолеш, 
Тӓнглӓн тӓнгӹн шумжӹ виш. 
Кид-ял тӹлзӹ якте шоэш, 
Луктӓл ак колты изиш.

Йӹлт мӓ ганьна веселӓвлӓ, 
Йӹрӓт— макы ылыт лач.
Иргод кечӹнӓ рекӓлӓ 
Йога, кеӓ сир тӹр гач.

Вады пӹлгом— симсӹ цӓшкӓ, 
Цӓшкӓ мыч вӹртӹ-вӹртӹ. 
Мӹньӹ анжем шим сӹнзӓшкӹ,— 
О кыце мӹнь ам ӹвӹртӹ!

II
Ш Ъ \
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В. Эшмеев

СЧАСТЛИВЫЙ ӸДРАМӒШ
Труйыш халык, ӹдӹрӓмӓш, 
Б1нде сусун ӹлӓлтет;
Март восьмойым лӹмлештӓрӓш 
Тӹньӹн лӹмет вӹсӓлтеш.

Парты лошты, школывлӓштӹ 
Тӹнь, ӹдрӓмӓш, тыменят; 
Фабриквлӓштӹ, колхозвлӓштӹ 
Анзыл рядеш ашкедӓт.

Орден онган нинӹ линӹт, 
Нинӹ ылыт лӹмлӹвлӓ; 
Мировой рекордвлӓм шинӹт 
Мӓнмӓн славный ӹдӹрвлӓ.

Б1лӓш сусу, кечӹ соты, 
Корны яжо ашкедӓш.
Пӹц пӹзӹрньӹк ӹнде кодте, 
Йонгы пумы пеледӓш.

Ленин-Сталин парти тымда, 
Мӓнмӓм анзык виктӓрӓ.
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Анзык кеӓш корны кымда, 
Пӓшӓленӓ иквӓреш.

Ь1дӹрӓмӓш дӓ пуэргӓш  
Ик праванвлӓ ӹленӓ;
Пиш мӓлӓннӓ тидӹ шергӓш, 
Вождьлан славым мыренӓ.
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Н. Ильякоа

рМайковский мЗнмӓн эпохы - 
шты лучший, талантливый по- , 
эт ылын дӓ кодеш *. !

И. Сталин. ;

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРЫЧ
Свет вӹлнӹ

южнамжы

То кого,
лиӓлтеш трагеди—

то изи,
то пелӹ.

Но если
вӓрештеш

То тидӹ
трагедишкӹ гений.

особенно
лелӹ.

Примереш
ӓштена

Ӓль
Сергеичым Пушкиным,

Лермонтов Мишан конецшӹм. 
Тоже

нӹнӹвлӓм
трагически пуштыныт, 

Шумӹш колтенӹт
свинецӹм.
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Ш укым линежӹ
примервлӓэш кандаш, 

Но мӹньӹн ’
стремлениэм

Мӹньӹ
весӹ,

келесӹнем,

Поктен
ма статян банда

ик генийым

Генийжӹ тидӹ-
свет гӹц.

Тӹдӹ,
Владимир—-трибуна,

кӱ штыкдон тӓнгӓштен

Тӹд ӹ. перожым.

кӱ ӹлен

Тӹдӹ,
смело дӓ бурно.

кӱ ЛЕФ»ышкы ӱжӹн
Сережым.

Кенӓ историш.

Г олод.

Российышкы,
царскийшкы,-

болезнь дӓ
шӹдӹ.
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Тронышты эдем

Мозгшы кыдын
шӹнзӓлтен дӓ царствуен,

И вот

кекӹн гӹц
чӹдӹ...

тӹ кӹлмӹшӹ Российышты

Юкшым Владимир
громла

„Кидӹшкӹ нӓлдӓ
лултӓлӹн:

ӓль кӹзым,
ӓль бомбым!

Уке гӹнь кидтӓ-

Дӓ шинӹт
лепкӓдон.“

кызыдон
бомбыдон,

лепкӓн,
Тошты

сӹмӹрӹмӹ—
урын.

Дӓ шачыктен
классшы

Россиеш,
цептӹмеш

Советским,
ум.

диктатурым. I
Владимир ӹшкӹмжӹн

поэзин войскажыдон:



Шагалын
Союзын защитеш.

Тыл ганьы йылатыш
партийный ручкажыдон

Враг полкым—
кӱм только шите?!

Но вот
ураган революцин

тӹплӓнӓ,
Брагвлӓ вашталтат

лицӓштӹм.
Нӹнӹвлӓ

двулично дӓ
мерзко тӹнгӓлӹт

Видӓш
злодейски

пӓшӓштӹм.
Дӓ шоныт тӹшкевен

презренный бандитвлӓ—
Жертвеш



П оэтӹ н лицӓшкӹ
кӹшкенӹт сплетньым,

Тӹгӹреш
тышкылыныт

пятным.
И вот

остаткажым
поэзин гигантшым

Шоктенӹт
ытлыдым трагедиш.

Чӹм литӹмӹ травльыдон
вражеский банда

Кӹшкӹлӓ чӹнгӓлӹн
тӹ геним.

Ямдымаш—
пиш кого,

ямдымаш—
лелӹ,

Шоэн
техеньӹвлӓ

шачыт.
Первый тӹдӹндон

поэмышты Ленин 
Полный объемжыдон

пачмы.
Дӓ чӹдӹ ма

тӹдӹн
заслугыжы улы?

Висӓш гӹнь—
ак ситӹ меркӓ.
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Тӹдӹн делажы
ӹлӓ шукы

Ак колы,
 ̂ тӹдӹ бесмертный.

курым,
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П. Першугп

Диплом вӹк анжалеш—  
Йӹлт отлично вел.

Аяр сары, шокшы.
Кек юк вел кругом. 
Рвезӹ лӓктӹн школым—  
Кидӹштӹ диплом.

Сӹнзӓ ганьжы симсӹ 
Шошым пӹлгомжат. 
Жарген шӹнзӹн сирем, 
Шокшы вӓк рокшат.

Корны мыч ашкедеш—  
Сусу вет махань! 
Тӹрвӹжӓт пеледеш, 
Йӹрӓ кечӹ гань.

Ж ар шӓдӓнгӹ лошты 
Кеӓ корныдон.
Шӹм и мычкы школшты 
Вычымашет шон:



Шурныжат кымалеш, 
Мадеш ш ужге вел.

Хвален тьыри мыра, 
Пролен куза кӱш.
Рвезӹн кӓп— мындыра, 
Тьыри ганьы шӱм.

„Шӹжӹм кем халашкы,—  
Шана пионер,—
Мӹнь тыменям пакы, 
Лиӓм инженер."

Галстук вел выльгыжеш, 
Кого-макы лач.
Корны мыч кыргыжеш, 
Шоэш токыжат.

Рвезӹ кыргыж толеш, 
Пӧртӹш— йӹлерӓк:
— Лӓктӹм! Вот дипломем! 
Ӓти, лыдын лӓк.

Тидӹлӓн ӓтяжӹ 
Манеш: молодец! 
Эргӹжӹн ӓвӓжӹ 
Сусу тидӹ ве.рц.
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К . Беляев

ДЕТСКИЙ САДЫШТЫ
Ирок йӹде сусун кенӓ 
Детский садыш мӓ цилӓн. 
КудыБичеш погыненӓ, 
Вара кенӓ ӧлицӓш.

Раз, два, тӧр ташкал, 
Яжон мырым мыралтал. 
Сӓрнӓл толынат— шагал, 
Янгыленӓт— кӓнӓлтӓл.

Физкультурым мӓ ӹштенӓ- 
Цаткыдемеш кӓп-кӹлӓт. 
Кечӹньок вет мӓ тенгелӓ 
Силам погенӓ цилӓн.

Раз, два, тӧр ташкал, 
Яжон мырым мыралтал. 
Сӓрнӓл толынат— шагал, 
Янгыленӓт— кӓнӓлтӓл.

Силам пуа физкультура, 
Шукы лиэш вет вӹрӓт.
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Ташкалтышна кӱкшӹ, тура- 
Кузен кенӓ мӓ тӹшкӓт.

Раз, два, тӧр ташкал,
Яжон мырым мыралтал. 
Сӓрнӓл толынат— шагал, 
Янгыленӓт— кӓнӓлтӓл.

Яжон ӹштӹ физкультурым, 
Вара кенӓ вес пӓшӓш.
Пӓшӓ шукы мӓнмӓн улы—  
Шотлен ат шокты цилӓ.

Раз, два, тӧр ташкал,
Яжон мырым мыралтал. 
Сӓрнӓл толынат— шагал, 
Янгыленӓт— кӓнӓлтӓл.
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И. ОхотникОЁ

КЛУБЫШТЫ
Перви ылын тиштӹ церкӹ, 
Ӹнде клубыш сӓреннӓ.
Церкӹ вӹлнӹ ылын крестӹ, 
Кӹзӹт флагым сӓкеннӓ.

Б1дӹр~млоец ашкед кенӓ, 
Клубыш кенӓ веселӓн.
Мӓ мыренӓ дӓ куштенӓ, 
Сусун эртӓ веремӓ.

Тошты годым церкӹш поген, 
Поп народым алтален. 
Радиона кӹзӹт попа,
Куку ганьы мыралта.

Тиштӹ шукы народ ылеш, 
Уля ганьы мӱгрӓлтеш. 
Книгӓм дӓ газетӹм лыдеш, 
Шке культуржым лултӓлеш.

!
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И. Охотников

ШОШЫМ ИРОК
Пиш цевер игечӹ, 
Симсӹ пӹлгом кымда. 
Кушӹц кечӹ, йӹрӓ 
Шылен пӹтӓ лымна.

Уш шӹнгӹртӹш толын, 
Шӹнзӓ уля доны,
Тӹдӹ ирок мыра,
Пиш сусун хытыра.

Шужге веле шакта,
Вӹд шуруен йога, 
Ӓнгӹр мычкы вала, 
Кырык нервлӓм лога.

Ирок рвезӹ полкы 
Теве кеӓт школыш. 
Тьыри тьырге мыра, 
Сусуэмдӓ нырым.
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А. Моляров

ШОШЫМ ТОЛЕШ
Уштӹ телжӹ кечӹнь ямеш, 
Тӹдӹн жепшӹ эртен кен. 
Шошым толеш, окням пачеш; 
Куги вуйшты мыра кек.

Тьыри мырен куза кӱшкӹ, 
Юкшы шӓрлӓ йӹрӹм-вӓш. 
Шошым, шошым, сусун рӱжгӹ, 
Шокшын йӹрӹ кечӹжӓт!

Шошым кечӹ тел аздарен, 
Сусун анжа цилӓ век.
Ӓнгӹр мычкы им шылатен, 
Вӹдшӹ йога шожге вел.

'Г г

Уштӹ телжӹ кайын шӹлеш, 
Шокшы шошым, йӹле тол! 
Телнӓ, цевер, жепет пӹтӹш, 
Шошым мадын, шужге шол!
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К. Тордткин

ШОШЫМ КЕЧӸ
Шошым кечӹ ӹрӹктен, 
Лымым улӓ шылата.
Куги вуйшты ӹвӹртен, 
Шим шӹнгӹртӹш мыралта.

Ӓнгӹр мычкы шужгалтен, 
Шошым вӹдшӹ йогалта, 
Лӱдшӹ ганьы талашен, 
Кого Йылыш колталта.

Ныр покшалны тьыривлӓ 
Кузат мырен ӧфилӓ.
Тьыри ганьы изивлӓ 
Шактен каштыт люливлӓм.

Уш кажланен сиремжӹ,
Чиӓ жаргы выргемжӹм; 
Сары вуян пеледӹш 
Полдыш ганьы пеледеш.
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Н, Смирнов

КӒНГӸЖ ТОЛЕШ
Лымжы шылен пӹтен, 
Вӹдшӹ йоген цӓрнен. 
Лӓктӹнӹт лӹпӹвлӓ, 
Вырге веле сӓрнӓт.

Сирем жарген шӹтӓ, 
Ваштар пеледӓлтеш. 
Ныр каремӹш кӹтӓш 
Уш кӹтӧзӹ лӓктеш.

Кечӹ шокшын йӹрӓ. 
Ирок мыра куку. 
Кӓнгӹж пиш ӹвӹртӓ— 
Цилӓ вӓре сусу.

Сусу солавлӓштӹ, 
Колхоз ныр покшалны. 
Кӓнгӹж пӓшӓвлӓштӹ ■ 
Равотая халык.

• ' 1 '
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